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   ا�اب ا�ادي والع�ون � ا�أذون جامع �سانيد اإلمام األعظم

  ااب ا�ادي والع�ون
  � ا�أذون

أ2س بن عن أ0 عبد اهللا �سلم بن ك*سان ا�ال)  عنأبو حنيفة  ]���۳/�[ا�ديث:
وHعود  ،Fيب دعوة ا�ملوك -ص@ عليه وآ< وسلم-=ن رسول اهللا  :قال -ر7 اهللا عنه- ما4ك 

  وHرLب ا�مار.  ،ا�رHض
أTU 0  عنشعيب بن أيوب  عنQ بن ا�سن ا4كO  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

 Vما�  أ0 حنيفة. عنعبد ا�ميد ا
إبراهيم � العبد يأذن < سيده � اYجارة  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]���۴/#[ا�ديث:

فإن فضل عليه بعد قيمته dء من اbين اaي  ،ن عليه قيمتهأ :فصار عليه دين فأعتقه صاحبه
وkن أعتق  ،نهثموkن باعه ا4سيد غرم 4لغرماء  ،عليه طلب الغرماء العبد بما =ن عليه من الفضل

 من اbهر أخذه الغرماء 
ً
  ما =ن فضل عليه من اbين بعد قيمته. بالعبد يوما

اإلمام أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
فإن 4م xFوا =ن wم أن يتقاضوا حu  ،وهو قول أ0 حنيفة إذا أجازت الغرماء ا�يع ،نأخذ

ر7 اهللا - وهو قول أ0 حنيفة  ،إال أن يعطيهم ا�ائع أو ا�ش}ي حقهم ،يباع العبد � دينهم
  واهللا أعلم. - عنه



 
 � ا�اب ا�اV والع�ون � ا�زارعة ... جامع ا�سانيد اإلمام األعظم

  ااب ا&ا% والع�ون
  � ا�زارعة وا�ساقاة

ص@ -ا�� عن  -ر7 اهللا عنه-جابر عن أ0 ا4ز�r  عنأبو حنيفة  ]���۵/�[ا�ديث:
  . ‘‘ا�زابنة وا�حاقلة عنأنه ن� ’’ -اهللا عليه وآ< وسلم

أعطاV إسماعيل بن  :أWد بن Nمد سعيد اwمداV قال عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .أبو حنيفة أخ/ناNمد بن إسماعيل بن TU كتاب جده إسماعيل بن TU ف�ن فيه 

عمه  عنأبيه  عنا�نذر بن Nمد بن ا�نذر عن القا7 عمر بن ا�سن األشناV  وأخرجه
  أ0 حنيفة. عنأبيه سعيد بن أ0 ا�هم  عن

أ0 الفضل أWد بن خ�ون  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
القا7 عمر  عنأ0 عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا< أQ 0 ا�سن بن شاذان  عن

  األشناV بإسناده إ� أ0 حنيفة.
ر7 - جابر  عنأ0 ا4و�د  عنيزHد بن أ0 رrيعة  عنبو حنيفة أ ]���۶/#[ا�ديث:

وأن �ش}ى  ،عن ا�حاقلة وا�زابنة -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ن� رسول اهللا  :قال -اهللا عنه
  ا�خل سنة أو س�ت�. 

عبد اهللا بن WدوHه  عنصالح بن أWد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنالفضل بن �و� ا4س*ناV  عنNمود بن آدم  عنجار قت*بة 

 - ر7 اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا  عنأ0 ا4ز�r  عنأبو حنيفة  ]1/���۷[ا�ديث:
  أنه ن� أن �ش}ى ا�خل سنة أو س�ت�.  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا�� عن 

أبيه  عنعمه  عنأبيه  عنن Nمد بن ا�نذر ا�نذر ب عنالقا7 عمر األشناV أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنسعيد بن أ0 ا�هم 

خا< أ0  عنأ0 الفضل أWد بن خ�ون  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن خ�و  وأخرجه
 Qعنأ0 عبد اهللا بن دوست العالف  عن  Vسن األشنا�أ0  عنالقا7 عمر بن ا

  .- ر7 اهللا عنه- حنيفة 
قال ن� رسول  -ر7 اهللا عنه- جابر  عنأ0 ا4ز�r  عنأبو حنيفة  ]3/���۸[ا�ديث:



 
 � ا�اب ا�اV والع�ون � ا�زارعة ... جامع ا�سانيد اإلمام األعظم

  ا�خابرة.  عن -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-اهللا 
 عنأWد بن القاسم الطا)  عنNمد بن عصام ا�خاري  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنسا4م بن أ0 سا4م ا�راساV  عنNمد بن ناصح 

أن ا��  :-ر7 اهللا عنه-رافع  عنعباية  عنرجل  عنأبو حنيفة  ]5/���۹[ا�ديث:
 !� يا رسول اهللا :فقال رافع ؟‘‘�ن هذا’’ :فقال ،�ر �ائط فأعجبه -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-

  . ‘‘منهال ¢ستأجره ¡Oء ’’ :فقال ،استأجرته :فقال ؟‘‘من أين هو 4ك’’ :فقال
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده أخرجه 

عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج  عنأ0 حص�  عنأبو حنيفة  ]7/��۱۰[ا�ديث:
 :قلت ؟‘‘�ن هذا’’ :فقال ،�ائط فأعجبه -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-�ر رسول اهللا  :قال ،جده عن

  يع¥ ا�لث أو ا4رrع.  :. قال أبو حنيفة‘‘ال ¢ستأجره ¡Oء منه’’ :قال ،يا رسول اهللا استأجرته
أبيه Nمد  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده أخرجه 

  .- ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنNمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  عنبن خاb بن خ¨ 
جابر بن عبد  عنأ0 ا4و�د  عنزHد بن أ0 أن*سة  عنأبو حنيفة  ]��۱۱/:[ا�ديث:

 ،أنه ن� عن ا�حاقلة وا�زابنة’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا��  عن -ر7 اهللا عنهما-اهللا 
  . ‘‘وعن ابªياع ا�خل حu ¢شقح

و أ0 العباس أWد  ،Q بن Nمد بن عبيد عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  أ0 حنيفة. عنعبيد اهللا بن �و�  عنأWد بن حازم  عنبن عقدة ¬هما 
أ0 ب©ر بن  عنأ0 جعفر الطحاوي  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر � �سنده  وأخرجه

  أ0 حنيفة.  عنبن عبد العزHز  )®(سوHد عنأN 0مد زه� بن عباد  عنسهل 
عبد ا4رWن بن عبد ا4صمد بن  عن العطار بد�شق أ0 ب©ر القاسم بن ع*° عن ورواه

  أ0 حنيفة.  عنجده شعيب بن إسحاق  عنشعيب بن إسحاق 
Q بن معبد  عنأWد بن عبد اهللا ا4كندي  عنا�س� بن ا�س� األنطا²  عن ورواه

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنNمد بن ا�سن عن
 عنا�بارك بن عبد ا�بار ا4ص�³  عنا�افظ ا�س� بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

 Q سن بن�أ0 جعفر أWد بن Nمد بن سالمة الطحاوي  عنأ0 ا�س� بن ا�ظفر  عنأN 0مد ا
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 ´ ا�اب ا�اV والع�ون � ا�زارعة ... جامع ا�سانيد اإلمام األعظم

  أ0 حنيفة.  عنسوHد بن عبد العزHز  عنأN 0مد زه� بن Q  عنأ0 ب©ر بن سهل  عن
 به ورواه

ً
  ذا اإلسناد إ� ابن ا�ظفر بأسانيده إ� أ0 حنيفة.أيضا

إسحاق بن  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري � �سنده  وأخرجه
أ0 يعقوب بن إسحاق  عنأ0 القاسم إبراهيم بن أWد ا�ر¸  عنإبراهيم بن عمر ال·�¶ 

أ0  عن )®(Nمد بن م*�أ0 سعد  عنحم بن نوح  عنبن يعقوب بن Wدان ا�*سابوري 
  .- ر7 اهللا عنه- حنيفة 

جابر بن عبد  عنأ0 ا4و�د  عنيزHد بن أ0 رrيعة  عنأبو حنيفة  ]���۲/>[ا�ديث:
أنه ن� عن ا�حاقلة ’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا��  عن -ر7 اهللا عنهما-اهللا األنصاري 

  ،وأن ال يباع ا�خل حu ¢شقح ،وا�زابنة
ً
  . ‘‘وأن ال يباع ا�خل س�ت� وال ثالثا

إسماعيل  عنأ0 العباس أWد بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  أ0 حنيفة. عنأ0 يوسف  عنبن Wاد 

أبيه Nمد  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده  وأخرجه
  .- ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنNمد بن خاb ا4وه�  عنن خ¨ أبيه خاb ب عنبن خاb بن خ¨ 

 عن -قيل عبيد اهللا بن داؤدو-عبد اهللا بن داؤد  عنأبو حنيفة  ]���۳/<[ا�ديث:
ِ  :Nمد جعفر بن ما كنت ألترك معاd  :فقال ،و¾ن سا4م يزارع ،إنا ن©ره ا�زارعة :ا4مسَ أنه قال 4

  لقول رجل واحد. 
جعفر  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 

-رواه أبو يوسف  :أ0 حنيفة. قال ا�افظ عنعبد اهللا بن ا4ز�r  عنأبيه  عنبن Nمد بن �روان 
.-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عن -رWه اهللا تعا�

ً
  . أيضا

أ0 الفضل أWد بن  عن�سنده  أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � وأخرجه
القا7  عنأ0 عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا< أQ 0 ا�اقالV  عنا�سن بن خ�ون 

 Vسن األشنا�ر7 -أ0 حنيفة  عنجنادة بن سلم  عنأبيه  عنNمد بن أWد  عنعمر بن ا
  .-اهللا عنه

  القا7 عمر بن ا�سن األشناV بإسناده ا�ذكور إ� أ0 حنيفة. وأخرجه
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 Á ا�اب ا�اV والع�ون � ا�زارعة ... جامع ا�سانيد اإلمام األعظم

 يع¥ ابن عبد اهللا بن عمر بن  :قال ،Wاد عنأبو حنيفة  ]���۴/��[ا�ديث:
ً
سألت سا�ا

 عن ا�زارعة با�لث وا4رrع ،ا�طاب
ً
 ،فكرهه ،فذكرت ذ4ك إلبراهيم ،ال بأس به :فقاال ،وطاؤسا

 < أرض �زا :وقال
ً
  رعة فمن أجل ذ4ك قال ذ4ك. إن طاؤسا
=ن أبو حنيفة  :أ0 حنيفة. ثم قال Nمد عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

. ،وÃن نأخذ بقول سا4م وطاؤس ،يأخذ بقول إبراهيم
ً
عبد ا4رWن  )®(أبو أخ/ناوال نرى بذ4ك بأسا

ص@ اهللا -اش}ك أرrع نفر Æ عهد رسول اهللا  :قال ،Åاهد عنواصل بن أÄ 0يل  عناألوزا¦ 
من : وقال اآلخر  ،من عندي العمل :وقال اآلخر ،من عندي ا�ذر :فقال واحد - عليه وآ< وسلم
 - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-من عندي األرض فألÇ رسول اهللا  :وقال اآلخر ،عندي الفدان

 �سÈ ،صاحب األرض
ً
  وجعل ،وجعل 4صاحب الفدان أجرا

ً
وأ�ق  ،4صاحب العمل É4 يوم درهما

  ا4زرع Êه بصاحب ا�ذر.
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 Ë ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

  ااب ا&الث والع�ون
  � اA@ح

أ0  عنيوسف بن ماهك  عنعطاء بن أ0 رrاح  عنأبو حنيفة  ]���۵/�[ا�ديث:
 ،ثالث جدهن جد’’قال:  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن رسول اهللا  -ر7 اهللا عنه-هرHرة 

  . ‘‘ا��ح والطالق وا4رجعة ،وهزwن جد
أ0  عنالفضل بن العباس ا4رازي  عنصالح ال}مذي  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنا4و�د بن �سلم  عنا�ارث Nرز بن Nمد ا�علب¶ 
ا�سن بن Nمد بن Q  عن )®( [ا�د�] ق*س بن �سلم عنأبو حنيفة  ]���۶/#[ا�ديث:


  ﴿ :=ن يقول :قال)Ñ(﴾	 � � � � � � � ﴿:بن أ0 طالب � قو< تعا� � �
�  �    ۔إ� آخر اآلية )�)﴾� � � ﴿ .أحل ل©م أرrع :قال ( (﴾� � � � 

  .- ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�س� � اآلثار فرواه أخرجه 
Q بن أ0 عن ا�سن بن Q  عنا�نهال بن عمرو  عنأبو حنيفة  ]1/���۷[ا�ديث:

  وأرÒ ا4س} وجب ا4صداق. ،إذا أغلق ا�اب :طالب كرم اهللا وجهه أنه قال
أWد بن  عنأ0 العباس أWد بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 

  أ0 حنيفة. عنا�سيب بن HÓك  عنأبيه  عنNمد ا4ض� 
إذا ن©ح ا4رجل األمة Æ ا�رة  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3/���۸[ا�ديث:
   ،فن�ح األمة فاسد

ً
  وHقسم 4لحرة �لت� و4ألمة �لة.  ،وkذا ن©ح ا�رة Æ األمة أ�سكهما Äيعا

ثم قال Nمد: وrه  .اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ

4لحر أن يÖوج أرrع  :أنه قال :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5/���۹[ا�ديث:
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 × ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

  ،Øلو¾ت
ً
  وواحدة.  ،واث�ت� ،وثالثا
قال  .-ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواهأخرجه 
  وهو قول أ0 حنيفة. ،< أن يÖوج من اإلماء ما يÖوج من ا�رائر ،Nمد: وrه نأخذ

 - ر7 اهللا عنهما-ابن عباس  عنعطاء بن أ0 رrاح  عنأبو حنيفة  ]7/��۲۰[ا�ديث:
 �� يذكرك. إ :ذكر لفاطمة -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن ا

ً
  ن عليا

أ0 ب©ر أWد بن منصور بن  عنصالح بن أ0 رميح  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�Ù بن Nمد  عنأبيه  عنإبراهيم بن زرارة ا�روزي 

وb أم ا4وb من غ�  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]��۲۱/:[ا�ديث:
  بمYÚها.  )®(�والها

  أ0 حنيفة. عنفرواه  اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثارأخرجه 
 زوّ  :إبراهيم � ا4رجل عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۲#��/>[ا�ديث:

ً
 فتÜ أوالدا

ً
ج أم وbه عبدا

  وkن شاءت 4م ت©ن.  ،وÝ با�يار إن شاءت =نت مع العبد ،Ý حرة وأوالدها أحرار :قال ؟ثم يموت
هو و ،ثم قال Nمد: وrه نأخذ .أ0 حنيفةعن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  وLذا 4و =نت Þت حر. ،قول أ0 حنيفة

جعفر بن Nمد بن Q بن ا�س� بن Q بن أ0 طالب  عنأبو حنيفة  ]۳#��/<[ا�ديث:
   .نصف حد ا�ر :قال ؟ßم حده :قال ،اث�ت� :قال ؟ßم يÖوج العبد :أنه سأ< - ر7 اهللا عنهم- 

أ0 القاسم أWد بن أ0 القاسم  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 
أ0 العباس أWد بن Nمد بن سعيد بن عقدة  عنأ0 القاسم بن ا�الج  عنQ بن أQ 0  عن
عبد  عنو Nمد بن سعيد بن Wاد ¬هما  ،Wاد بن Nمد بن إسحاق عنإبراهيم بن ا4و�د  عن

فجاء أبو حنيفة فسلم  ،كنا � ا�ج عند جعفر بن Nمد :قال ،ا�بار بن عبد العزHز بن أ0 رواد
ص@ اهللا - !يا ابن رسول اهللا :فقال رجل ،حu سأ< عن حرمه ،Yهأوسأ< فأáâ �س ،عليه وàنقه

هل  :وتقول هتراV أسأ< عن حرم ،ما رأيت أWق منك :قال ؟تعرف هذا ا4رجل -عليه وآ< وسلم
  هذا من أفقه أهل بÜه. ،هذا أبو حنيفة ؟تعرفه

إبراهيم قال ل*س 4لعبد أن يÖوج إال  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۴#��/��[ا�ديث:
  حرت� أو ØلوLت�. 
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ثم قال Nمد: وrه  .اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .- ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  .نأخذ

 ،ال Uل 4لعبد أن ي�ªى :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۵#��/��[ا�ديث:
  وال Uل < فرج إال بن�ح يزوجه �واله. 

ثم قال Nمد: وrه  .اإلمام أ0 حنيفةعن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
   -ر7 اهللا عنه- وهو قول أ0 حنيفة ،نأخذ

ال يصلح 4لعبد أن  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۶#��/#�[ا�ديث:
�  ثم تال قو< تعا�: ﴿ ،ي�ªى  �  �  �  � . فل*ست < بزوجة  )®( ﴾]۶[ا�ٔومنون:� � 

  وال �لك يم�. 
  اإلمام أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 :إبراهيم � العبد إذا زوجه �واله قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۷#��/�1[ا�ديث:
  ) ( بغ� إذن �واله فالطالق بيده ل*س بيد �واله. )Ñ( [وkذا تزوج العبد] طالقه بيد العبد
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

إذا تزوج العبد بغ� إذن  :قال ،إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۸#��/�۴[ا�ديث:
  فإذا أذن < بعدما تزوج فن�حه جائز يع¥ إذا اختار.  ،سيده فن�حه فاسد

 .قال Nمد: وrه نأخذ ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
وهو قول أ0  ،يقول: إن أجاز ما صنع فهو جائر ‘‘< بعدما تزوجن وkن أذ’’ :وkنما يع¥ بقو<

  .- ر7 اهللا عنه- حنيفة 
ن�  :قال -ر7 اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]۹#��/�۵[ا�ديث:

  يوم خي· عن ن©اح ا�تعة.  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-رسول اهللا 
 عنجعفر بن Nمد  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  أ0 حنيفة. عنعثمان بن دينار  عنأبيه 
ا�بارك بن عبد  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

                                           

���  .,R�UO���� 
�P�  �E�FG H��B �� M+NO� 
�S�   �� V-�O� �� <WX�� ,YZ,� �� [�� Y�� \]^��4 YZ,� ._> D& �+��� `�(J �_>� :������� Y<= �Wa� � E�FG� H��B ��

 �2R0 b��J c� dE �e�RL f- :,; ,=� ,<W�� 2� :��� :�; �Y�+0 �� g<W-أحسن اهللا إ�ه. ١٢ Vعما�  ا�سن ا



 
 ®® ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

Nمد بن جعفر بن  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر  عنأN 0مد ا�وهري  عنا�بار ا4ص�³ 
أ0  عن - وقيل خوÜH- خوHل ا4صفار  عنخاb بن خداش  عنأWد بن إسحاق  عنNمد 

  .- ر7 اهللا عنه- حنيفة 
هناد بن إبراهيم  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري � �سنده  وأخرجه

أN �¡ 0مد بن  عنأ0 ا�سن Q بن صالح بن أWد ا�قري  عنبد ا4واحد بن هب�ة ع عن
  أ0 حنيفة. عنأ0 مطيع  عنNمد بن مقاتل  عنعمران بن ا�نيد ا4رازي 

Nمد  عنا�افظ أبو القاسم عبد اهللا بن Nمد بن أ0 العوام ا4سغدي � �سنده  وأخرجه
  أ0 حنيفة. عنبن �و�  )®(عبد اهللا عناألزدي أWد بن TU  عنبن أWد بن Wاد 

هناد بن إبراهيم  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري � �سنده  وأخرجه
خاb بن  عنصالح  عنأWد بن إسحاق  عنأ0 ب©ر ا4شافè  عنأ0 ا�سن ا�قري  عن

  أ0 حنيفة.  عنخوHل ا4صفار  عنخداش 
  أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
 � 2سخته  وأخرجه

ً
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنأيضا

يوسف  عنابن خثيم عبد اهللا بن عثمان بن خثيم  عنأبو حنيفة  ]�۶/��۳۰[ا�ديث:
-أتت ا�رأة إ� ا��  :أنها قالت )Ñ(-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-حفصة زوج ا��  عنماهك  بن

ال بأس إذا ’’ :فقال ،إن زوجها يأتيها وÝ مدبرة !يا رسول اهللا :فقالت -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم
   ) ( .‘‘=ن � صمام واحد

أ0 ا�س� ا�بارك بن عبد  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 
أN Q 0مد بن سعيد  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر  عنأN 0مد ا�وهري  عنا�بار ا4ص�³ 

 Vرا�   .أ0 حنيفة عنسابق  عنأبيه  عنأ0 فروة يزHد بن Nمد بن يزHد  عنا
أ0  عنأ0 ب©ر األبهري  عنأN 0مد ا�وهري  عنأ0 طالب بن يوسف  عن ورواه

 Vرا�  أ0 حنيفة.  عنNمد بن ا�سن  عنجده  عنعروrة ا
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أQ 0 ا�سن بن أWد بن إبراهيم بن شاذان  عنأ0 الفضل أWد بن خ�ون  عن ورواه
إسماعيل بن توrة القزوH¥  عنعبد اهللا بن طاهر  عنش�ب إالقا7 أ0 نé أWد بن  عن
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عن -رWه اهللا تعا�-Nمد بن ا�سن  عن

رrيع بن س·ة  عنأبيه عن يو2س بن عبد اهللا  عنأبو حنيفة  ]�۷/��۳۱[ا�ديث:
  ن� يوم فتح �كة عن متعة ال�ساء.  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أبيه أن ا��  عنا�ه¥ 

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده أخرجه 
ص@ -أن ا��  -ر7 اهللا عنه-أ2س  عنا4زهري  عنأبو حنيفة  ]�۸/��۳۲[ا�ديث:

  ن� عن ا�تعة.  -اهللا عليه وآ< وسلم
 عنالعباس أWد بن جعفر بن نé ا�مال ا4رازي  أ0 عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  أ0 حنيفة. عنا4صباح بن Nارب  عنعبد ا4سالم بن àصم 
عبد  عنأ0 العباس أWد بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه

  أ0 حنيفة. عنا4صباح بن Nارب  عنعبد ا4سالم بن àصم  عن ا4رWن بن ا�سن بن يوسف
أN 0مد ا�سن بن Q بن  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ � �سنده  وأخرجه
أWد بن عبد  عنأQ 0 أWد بن شعيب  عنأ0 ا�س� Nمد بن ا�ظفر  عنNمد ا�وهري 
  أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن  عنQ بن معبد  عناهللا بن ا�الج 
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

-ا4شع� أن عمر بن ا�طاب  عنÅاb بن سعيد  عنأبو حنيفة  ]�۹/��1۳[ا�ديث:
  فل*س < أن ينفيه.  ،إذا أقر ا4رجل بوbه طرفة ع� :قال -ر7 اهللا عنه

أ0 ا�سن Q بن ا�س�  عنخ�و ا�ل� � �سنده  أبو عبد اهللا ا�س� بنأخرجه 
أ0 ب©ر أWد بن جعفر بن Wدان  عنالقا7 أ0 العالء Nمد بن Q ا4واسطي  عنبن أيوب 

  أ0 حنيفة. عنأ0 عبد ا4رWن ا�قري  عن¡� بن �و�  عن
ر7 -و أ0 هرHرة  ،أ0 سعيد عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۲۰/��1۴[ا�ديث:

وال  ،ال ëطب ا4رجل Æ خطبة أخيه’’قال:  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن ا��  -اهللا عنهما
  . ‘‘يÖوج ا�رأة Æ عمتها وال Æ خاYها

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده أخرجه 
 :ا4رrيع بن س·ة عنيو2س بن عبد اهللا بن أ0 فروة  عنأبو حنيفة  ]۱/��1۵#[ا�ديث:
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  فتح �كة. عن متعة ال�ساء àم -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ن� رسول اهللا  :قال ،أبيه عن
أبيه Nمد بن خاb  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ أخرجه 

  أ0 حنيفة. عن� Nمد بن خاb ا4وه عنأبيه خاb بن خ¨ عن بن خ¨ 
أن ا��  :س·ة عنرجل من آل س·ة عن ا4زهري  عنأبو حنيفة  ]۲/��1۶#[ا�ديث:

  ن� عن متعة ال�ساء يوم فتح �كة.  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-
داؤد  عنعثمان ا4سمسار ا�خاري  عنNمد بن إسحاق  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  أ0 حنيفة.  عنسعيد بن سا4م  عنبن ìراق 
  ورواه

ً
أ0  عنأيوب بن هاV  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  س·ة.  عنNمد بن عبد اهللا  عنا4زهري  عنحنيفة 
  ورواه

ً
عبد ا4رWن بن عبد ا4صمد بن  عنيوسف بن �و�  عنأWد بن Nمد  عنأيضا
  س·ة.  عنمد عبيد اهللا N عنا4زهري  عنأ0 حنيفة  عنجده  عنشعيب بن إسحاق 

  ورواه
ً
 عنأبيه  عنNمود بن Q بن عبيد اهللا اwروي  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  س·ة.  عنNمد بن عبد اهللا  عنا4زهري  عنأ0 حنيفة  عنا4صلت بن ا�جاج 
  ورواه

ً
أ0 حنيفة  عنNمد بن ا�سن  عنNمد بن سالم  عنNمد بن رضوان  عنأيضا

  ورrما أدخل ب*نه و�r ا4زهري آخر. :قال أبو Nمد ،س·ة عنNمد بن عبد اهللا  عنا4زهري  عن
سعيد بن سليمان  عنQ بن Nمد فسقته  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه

  س·ة.  عنNمد بن عبد اهللا  عنا4زهري  عنأ0 حنيفة  عنNمد بن ا�سن  عنا�زري 
  ورواه

ً
 عنالقاسم بن ا�©م  عنNمد بن شوLة  عنروي صالح بن أWد اw عنأيضا

  س·ة.  عنNمد بن عبد اهللا  عنا4زهري عنأ0 حنيفة 
  ورواه

ً
الفرج بن  عنعبد اهللا بن قر�ش  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن Üì العطار  عنأيضا

  س·ة. عن Nمد بن عبد اهللا عن ا4زهري عن أ0 حنيفة  عنا�سيب بن HÓك  عنا�مان 
 عنأ0 الفضل أWد بن خ�ون  عنأبو عبد اهللا بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

إسماعيل بن توrة  عنعبد اهللا بن طاهر  عنش�ب إالقا7 أ0 نé بن  عنأQ 0 بن شاذان 
 ¥Hسن  عنالقزو�  أ0 حنيفة.  عنNمد بن ا

0 ا�س� بن قش*ش أ عناألسدي  )®(أ0 سعيد Nمد بن عبد ا�لك بن عبد ا�اî عن ورواه
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  أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن  عنجده  عنأ0 عروrة ا�راV  عنأ0 ب©ر األبهري  عن
ع*° بن  عنا�سن بن سالم ا4سواق  عنالقا7 عمر بن ا�سن األشناV  وأخرجه

  .-رWه اهللا-أ0 حنيفة  عنNمد بن ا�سن  عنأبان 
 - ر7 اهللا عنهما-ابن عمر  عنعبد اهللا بن دينار  عنأبو حنيفة  ]۳/��1۷#[ا�ديث:

  ؛أن©حوا ا�واري ا4شباب’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-قال: قال رسول اهللا 
ً
 ،فإنهن أنتج أرحاما

 
ً
  ،وأطيب أفواها

ً
  . ‘‘وأعز أخالقا

ا�سن بن زHاد  عنأWد بن سعيد  عنأ0 سعيد كتابة  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عن

أم� ا�ؤمن� Q بن أ0  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۴/��1۸#[ا�ديث:
وأ�سك  )®(فإنه ÜF ؛إذا تزوج ا4رجل ا�رأة و4م يدخل بها ثم زñ :قال -ر7 اهللا عنه-طالب 
  ب*نهما.  )Ñ(وkن زنت Ý و4م يدخل بها حu يقام عليها ا�د يفرق ،ا�رأته

فأما �  :اإلمام أ0 حنيفة. ثم قال Nمدعن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
وهو  ،وkن شاء أ�سكها ،إن شاء طلقها [ò Æ حال]أنها ا�رأته  ،قول أ0 حنيفة وما عليه العامة

  .-ر7 اهللا عنه-قول أ0 حنيفة 
جاء رجل إ� علقمة بن  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۵/��1۹#[ا�ديث:

�  ثم تال هذه اآلية ﴿ ،نعم :قال ؟أ< أن يÖوجها ،رجل فجر با�رأة  :فقال ،ق*س  � � � 
 �  �﴾ ) (  .  

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 -ر7 اهللا عنهما-ابن عباس  عنخاb بن علقمة  عنأبو حنيفة  ]۶/��۴۰#[ا�ديث:

ثم  .‘‘سوداء و4ود أحب إ� اهللا عن حسناء àقر’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-قال: قال رسول اهللا 
 :يقال < ،ال يزال ا4سقط Nبنطأ Æ باب ا�نة’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-قال رسول اهللا 

  . ‘‘فيقول: ال أدخل حu يدخل أبواي ،ادخل
Nمد  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 

                                           

���  E�FG H��B � �<B���p 
�P�  �E�FG H��B � �<B �\�4 
�S�  nE,3:۲۵.  



 
 �® ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

  أ0 حنيفة. عنأ0 هارون ا�قô وهو داؤد بن ا�راح  عنش�ب إبن أيوب بن 
مد أ0 منصور عبد ا�حسن بن N عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

 Q عنبن  õنوYبن ا�حسن ا Q دان بن ا4صباح  عنالقا7 أ0 القاسمW مد بنN أ0 ب©ر
  أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن  عنأ0 عبيد القاسم بن سالم  عنأWد بن ا4صلت  عن

  اإلمام أ0 حنيفة بطو< وتمامه. عناإلمام Nمد بن ا�سن � 2سخة فرواه  وأخرجه
 عنرجل من أهل ا4شام  عنعبد ا�لك بن عم�  عنأبو حنيفة  ]۷/��۴۱#[ا�ديث:

 �� :يقال < ،نك ل}ى ا4سقط Nبنطأ Æ باب ا�نةإ’’أنه قال:  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا
  . ‘‘ادخل فيقول: حu يدخل أبواي

قرأت � كتاب Wزة  :قال ،أWد بن Nمد بن سعيد اwمداV عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
   .أ0 حنيفة عنحبيب  بن

  ورواه
ً
 عنبن Q  هذا كتاب حس� :قال ،ا�سن بن Q عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  أ0 حنيفة.  عنأبيه  عنزHاد بن ا�سن  عنTU بن ا�سن 
  ورواه

ً
أسد بن  عنحس� بن Nمد  عنمنذر بن Nمد عن أWد بن Nمد  عنأيضا

   أ0 حنيفة. عنوأ0 يوسف  ،عمرو
  أ0 حنيفة.  عنNمد بن ا�سن  عنNمد بن سالم  عنNمد بن رضوان  عن ورواه
  ورواه

ً
أ0  عنسختوHه بن شöيب  عنإبراهيم بن ع*°  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  أ0 حنيفة.  عنمطيع 
  ورواه

ً
   .أ0 حنيفة عنيو2س بن ب©�  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  ورواه
ً
أبيه سعيد بن  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

   .أ0 حنيفة عنأ0 ا�هم 
  ورواه

ً
و ا�سن  ،أيوب بن هاV عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  أ0 حنيفة.  عنبن زHاد 
 عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه
  أ0 حنيفة. عنيو2س بن ب©�  عنأبيه  عنا�نذر بن Nمد 
أ0 الفضل بن خ�ون  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

عبد اهللا بن طاهر  عنش�ب إالقا7 أ0 نé بن  عنأQ 0 ا�سن بن أWد بن شاذان  عن
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 ¥Hعنالقزو  ¥Hة القزوrمد  عنإسماعيل بن توN سن�أ0 حنيفة. ا�ديث من أو<  عنبن ا
  )®( ا�ديث إ� آخره. ،أن رجًال سأ< أV أتزوج فالنة :إ� آخره

  اإلمام أ0 حنيفة من أو< إ� آخره.  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
 � 2سخة فرواه  وأخرجه

ً
  أ0 حنيفة بطو< وتمامه. عنأيضا

ا��  عنرجل من أهل ا4شام  عنعبد ا�لك بن عم�  عنأبو حنيفة  ]۸/��۴۲#[ا�ديث:
ثم أتاه  ،فنهاه عنها ،أتزوج فالنة !يا رسول اهللا :فقال ،أتاه رجل’’ :أنه قال - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- 

 فنهاه عنها
ً
 فنهاه عنها ،أيضا

ً
   )Ñ( .‘‘سوداء و4ود أحب إ� من حسناء àقر’’ :ثم قال ،ثم أتاه أيضا

هذا  :فاطمة قالت عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
   .أبو حنيفة أخ/نافقرأت فيه  ،كتاب Wزة بن حبيب

  ورواه
ً
TU بن ا�سن  قرأت � كتاب ا�س� بن Q حدثنا :أWد بن Nمد قال عنأيضا

  أ0 حنيفة.  عنأبيه  عنزHاد  عن
  ورواه

ً
أ0 يوسف وأسد بن  عنا�س�  عنمنذر بن Nمد  عنNمد  أWد بن عنأيضا

  أ0 حنيفة.  عنعمرو 
  ورواه

ً
أبيه سعيد بن  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنن Nمد بأWد  عنأيضا

  أ0 حنيفة.  عنأ0 ا�هم 
  ورواه

ً
إسحاق  عنأWد  عنNمد بن أWد بن عبد ا�لك  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  أ0 حنيفة.  عنبن يوسف 
  ورواه

ً
و ا�سن  ،أيوب بن هاV عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  أ0 حنيفة.  عنبن زHاد 
  ورواه

ً
 عنNمد بن ا�سن ا4ش*باV  عنNمد بن سالم  عنNمد بن رضوان  عنأيضا

  أ0 حنيفة.
  ورواه

ً
أ0  عنن شöيب سختوHه ب عنإبراهيم بن ع*°  عنأWد بن Nمد  عنأيضا
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  أ0 حنيفة.  عنمطيع 
  ورواه

ً
  أ0 حنيفة. عنيو2س بن ب©�  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

وا�سن بن  ،أ0 العباس أWد بن عقدة عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه
  أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن  عنع*° بن أبان  عنسالم 

أ0 الفضل أWد بن خ�ون  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
 عنعبد اهللا بن طاهر القزوH¥  عنش�ب إالقا7 أ0 نé بن  عنأQ 0 بن شاذان  عن

 ¥Hة القزوrسن  عنإسماعيل بن تو�  . ‘‘حu يدخل أبواي’’ :أ0 حنيفة إ� آخر قو< عنNمد بن ا
أ0  عنأ0 ب©ر األبهري  عنأN 0مد ا�وهري  عنأ0 طالب بن يو2س  عن ورواه

 Vرا�  أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن  عنجده  عنعروrة ا
  اإلمام أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
 � 2سخته فرواه  وأخرجه

ً
  أ0 حنيفة. عنأيضا

  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
ر7 -وأ0 هرHرة  ،جابر بن عبد اهللا عنا4شع�  عنأبو حنيفة  ]۹/��3۳#[ا�ديث:

وال Æ  ،ال تنكح ا�رأة Æ عمتها’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-قال رسول اهللا  :قاال -اهللا عنهما
  .‘‘وال ا4صغرى Æ ا4ك·ى ،وال تنكح ا4ك·ى Æ ا4صغرى ،خاYها

عمار  عنعبد اهللا بن Nمد بن عبد اهللا بن يو2س ا4سماV  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .-رWه اهللا-أ0 حنيفة  عنعبد ا�كيم ا4واسطي  عنبن خاb ا4واسطي 
ر7 اهللا -عمر بن ا�طاب  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۳۰/��3۴[ا�ديث:

�ë ا4زوج األول إن شاء اختار  :قال ،� ا4رجل ين÷ إ� ا�رأته فتÖوج ثم يقدم األول :-عنه
  وkن شاء اختار الطالق.  ،ا�رأته

وقال أبو  :ثم قال Nمد .اإلمام أ0 حنيفةعن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  وrه نأخذ. - ر7 اهللا عنه-طالب  Q بن أ0 عنÝ ا�رأة األول ò Æ حال بلغنا ذ4ك  :حنيفة

بلغ¥  :قال ،إبراهيم � ا�رأة يفقد زوجها عنWاد  عنأبو حنيفة  ]1۱/��3۵[ا�ديث:
  وال}rص أحب إ�.  ،ما قال ا�اس من أرrع س��

بلغنا  :اإلمام أ0 حنيفة. ثم قال Nمدعن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
أيما ا�رأة ابتليت فلتص·  :أنه قال � ا�فقود زوجها -ر7 اهللا عنه-طالب Q بن أ0 عن ذ4ك 
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  حu يأتيها وفاته أو طالقه.
و شعبة Êهم  ،وعبد اهللا بن ش·مة ،أبو حنيفة و ا�جاج بن أرطأة ]1۲/��3۶[ا�ديث:

 ،أن أفلح بن أ0 القع*س استأذن ùà Æشة -ر7 اهللا عنها-ùàشة  عنعراك بن ما4ك  )®(عن
ص@ اهللا عليه -فسألت ùàشة رسول اهللا  ،أنا عمك إذ رضعت لú ا�رأة أõ :فاحتجبت منه فقال

 ‘‘فإنه Uرم من ا4رضاع ما Uرم من ال�سب ،صدق أفلح �لج عليك’’ :فقال ؟عن ذ4ك -وآ< وسلم
  د. ف�نت ال Þتجب منه بع

أ0 طالب  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن Üì  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
سوHد بن عبد العزHز  عنNمد بن هاشم ا�علب¶  عنعبد اهللا بن سوادة �وû ب¥ هاشم  عن
   .و شعبة ،و ابن ش·مة ،وا�جاج بن أرطأة ،أ0 حنيفة عن

  ورواه
ً
شعبة  عنسوHد  عنهاشم  Nمد بن عنأ0 طالب  عنNمد بن Üì  عنأيضا

  عراك. عنا�©م  عن
عروة  عنعراك بن ما4ك  عنا�©م بن عت*بة  عنأبو حنيفة  ]1۳/��3۷[ا�ديث:

 �rشة  عنبن ا4زùà-شة  :قالت -ر7 اهللا عنهاùà Æ جاء أفلح بن أ0 القع*س �ستأذن
بلú  ،أرضعتك ا�رأة أõ :قال ؟فكيف ذ4ك :فقالت !Þتجب� م¥ وأنا عمك :قال ،فاحتجبت منه

õت يداك أما تعلم� ’’ :فقال -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-فذكرت ذ4ك 4رسول اهللا  :قالت ،أrتر
  . ‘‘أنه Uرم من ا4رضاع ما Uرم من ال�سب

أ0  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أWد الق�اü  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
 Vما�  أ0 حنيفة.  عنTU عبد ا�ميد ا

  ورواه
ً
أ0 عبد اهللا Nمد بن عن أ0 زHاد سعد بن ا�ارث  عنNمد بن ا�نذر  عنأيضا
و أ0 طالب  ،ا�س� بن Q بن راشد عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV عن صدقة ا�مý و

أ0  عنسوHد بن عبد العزHز  عنNمد بن هاشم ا�علب¶  عنعبد اهللا بن أWد سوادة ¬هما 
  وابن ش·مة. زاد أWد بن Nمد � حديثه وشعبة.  ،وا�جاج بن أرطأة ،حنيفة

  ورواه
ً
 عنNمد بن ا�سن ا4ش*باV  عنNمد بن سالم  عنNمد بن رضوان  عنأيضا

  أ0 حنيفة. 
أWد بن خاb بن  عنصالح بن أWد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه
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 ýم�  أ0 حنيفة.  عناألبيض بن األغر  عنع*° بن يزHد  عنأبيه  عنعمرو ا
  ورواه

ً
  أ0 حنيفة.  عنأTU 0 ا�ماV  عنصالح بن شعيب بن أيوب  عنأيضا

  ورواه
ً
 عنQ بن عبد ا�لك بن عبد رrه  عنأ0 ا�سن Q بن Nمد بن عبيد  عنأيضا

  أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن  عنأبيه 
Nمد بن  عن بن يوسف )®(أWد بن Nمد عنا�ظفر � �سنده ا�افظ Nمد بن  وأخرجه

وأ0  ،وشعبة ،وعبد اهللا بن ش·مة ،ا�جاج بن أرطأة عنسوHد بن عبد العزHز  عن )Ñ(هشام
 :قال ا�جاج وشعبة � حديثهما :ا�ظفر عراك. قال ا�افظ Nمد بن عنا�©م  عنحنيفة Êهم 

  .-ر7 اهللا عنها-ùàشة  عنعروة  عنعراك  عن
أ0 الفضل أWد  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

ش�ب إأ0 نé أWد بن  عنأQ 0 ا�سن بن أWد بن إبراهيم بن شاذان  عنبن خ�ون 
ا�سن Nمد بن  عنإسماعيل بن توrة القزوH¥  عنعبد اهللا بن طاهر القزوH¥  عنا�خاري 

  أ0 حنيفة. عن
Nمد بن  عنأN 0مد الفارþ  عنأ0 ا�سن ا�بارك بن عبد ا�بار ا4ص�³  عن ورواه

  ا�ظفر بإسناده ا�ذكور إ� أ0 حنيفة.
أWد بن Nمد بن  عنأN 0مد عبد العزHز  عنأ0 القاسم بن أWد بن عمر  عن ورواه
 Vا4كنا Qن بن ع عنWز بن إسحاق أ0 القاسم عبد ا4رHمد بن  عنبد العزN أ0 ب©ر

 عنعكرمة  عنأبيه  عنأ0 عمرو أWد بن خاb ا4سلô  عنا�س� بن صالح ا4سöيè ا�ل� 
  أ0 حنيفة.  عناألبيض بن األغر 

أ0 عروrة  عنأ0 ب©ر األبهري  عنابن قش*ش  عنأ0 سعيد األسدي  عن ورواه
 Vرا�  أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن ا4ش*باV  عنجده  عنا

 عنأ0 طالب عبد اهللا بن أWد بن سوادة  عنالقا7 عمر بن ا�سن األشناV  وأخرجه
عبد اهللا بن ش·مة  عنا�جاج بن أرطأة  عنسوHد بن عبد العزHز  عنNمد بن هاشم ا�علب¶ 

  وشعبة وأ0 حنيفة. 
  ورواه

ً
بن ب©�  يو2س عنعقبة بن �كرم  عن ) (þإبراهيم الطو عنالقا7 عمر أيضا
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  أ0 حنيفة. عن
ثم قال Nمد: وrه  .اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
 عنالقاسم بن ìيمرة  عنا�©م بن عت*بة  عنأبو حنيفة  ]1۴/��3۸[ا�ديث:

أنه  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا��  عن -ر7 اهللا عنه-Q بن أ0 طالب  عنHÓح بن هانئ 
  . ‘‘Uرم من ا4رضاع ما Uرم من ال�سب قليله وLث�ه’’ :قال

أWد بن عبد اهللا ا4كندي  عنا�نذر بن سعيد اwروي  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  . -هللا عنهر7 ا- أ0 حنيفة  عنأ0 يوسف  عنإبراهيم بن ا�راح  عن

�ررت بمسعر وهو Uدث  !أال تعجبون :أبو حنيفة قال ذات يوم ]1۵/��3۹[ا�ديث:
أعتق صفية وجعل عتقها  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن ا��  :أ2س بن ما4ك عنقتادة  عن

  صداقها. 
 عنأ0 ب©ر ا�طيب  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري أخرجه 

أW 0يد سهل بن أWد بن عثمان  عنNمد بن إسحاق القطيè  عنالقا7 أ0 العالء ا4واسطي 
Q بن ا�سن ا4رازي  عنأ0 ¡� ا4صفار  عنعبد ا4رWن بن عبد اهللا بن حبيب  عنالط·ي 

  أ0 حنيفة قال ذات يوم. عنا4صباح بن Nارب  عن
أن  :-ر7 اهللا عنهما-ابن عمر  عنNارب بن دثار  عنأبو حنيفة  ]1۶/��۵۰[ا�ديث:

  ن� يوم خي· عن متعة ال�ساء.  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-رسول اهللا 
ا4و�د بن Wاد  عنالقاسم بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد  عن
أ0 الفضل أWد  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

القا7 عمر بن  عنالعالف  أ0 عبد اهللا بن دوست عنأ0 ب©ر ا�ياط  عنبن خ�ون 
 Vسن األشنا� عنا4و�د بن Wاد ا4لؤ4ؤي  عنNمد بن عبد اهللا بن سليمان ا��Ù  عنا
  أ0 حنيفة.  عنا�سن بن زHاد 
  .-ر7 اهللا عنه- القا7 عمر بن ا�سن األشناV بإسناده ا�ذكور إ� أ0 حنيفة  وأخرجه

عن أبيه عن ابن أ0 فروة يو2س بن عبد اهللا ا�دV  عنأبو حنيفة  ]1۷/��۵۱[ا�ديث:
متعة ال�ساء عن  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ن� رسول اهللا  :قال :س·ة عنرrيع بن س·ة ا�ه¥ 



 
 ®Ñ ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

   )®( فتح �كة.àم 
أWد عن أ0 العباس أWد بن Nمد بن سعيد عن ا�افظ طلحة بن Nمد ا�دV أخرجه 

  أ0 حنيفة. عن عبيد اهللا بن �و� عن بن حازم 
Nمد بن ا�سن  عنسعيد بن سليمان  عنNمد بن الفضل  عنNمد بن Üì  عن ورواه

  أ0 حنيفة.  عن
  أ0 حنيفة. عنأ0 عبد ا4رWن ا�قري  عنة ابن أ0 م*� عنابن عقدة  عن ورواه

اإلمام أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ

- ابن عباس  عنسعيد بن جب�  عنسماك بن حرب  عنأبو حنيفة  ]1۸/��۵۲[ا�ديث:
  ميمونة بنت ا�ارث وهو Nرم.  - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- تزوج رسول اهللا  :قال ،- ر7 اهللا عنهما
 عنالفضل بن عبد ا�بار  عنصالح بن أ0 رميح كتابة  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�Ù بن Nمد 

 -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن رسول اهللا  )Ñ( :اwيثمعن أبو حنيفة  ]1۹/��5۳[ا�ديث:
  تزوج ميمونة بنت ا�ارث بعسفان وهو Nرم. 

ال نرى بذ4ك  :أ0 حنيفة. ثم قال Nمدعن فرواه  اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثارأخرجه 
 
ً
  .-ر7 اهللا عنه- وهو قول أ0 حنيفة  ،و4كنه ال يقبل وال يباÓ وال يمس حU uل ،بأسا

ص@ اهللا عليه وآ< -�ا تزوج رسول اهللا  :قال ،اwيثم عنأبو حنيفة  ]۴۰/��5۴[ا�ديث:
  -وسلم

ً
 وتمرا

ً
  . ‘‘إن سبعت 4ك سبعت 4صواحبك’’ :وقال ،أم سلمة أو4م عليها سوHقا

يع¥ به  :ثم قال Nمد ،اإلمام أ0 حنيفةعن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 وع

ً
. قال وrه نأخذأنه يقيم عندها سبعا

ً
  .-ر7 اهللا عنه- وهو قول أ0 حنيفة  ،ند صواحبها سبعا

 عنسلمة بن تمام  عنأ0 قدامة ا�نهال بن خليفة  عنأبو حنيفة  ]3۱/��5۵[ا�ديث:
   ) ( حرام أن تؤ� ال�ساء � Nاشهن. :أنه قال :-ر7 اهللا عنه-ابن �سعود  عنأ0 القعقاع ا�ر� 
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أ0 الفضل بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
القا7 عمر بن  عنأ0 عبد اهللا بن دوست العالف  عنأ0 ب©ر ا�ياط ا�نب¨  عنخ�ون 

 Vسن األشنا�أ0 ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن  عنا�س� بن عمر بن أ0 األحوص  عنا
Nمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  عنخاb بن خ¨  أبيه Nمد بن عنخ¨ ا4§¦ 

  أ0 القعقاع. عنثمامة  عنا�نهال بن عمرو  عن :غ� أنه قال ،أ0 حنيفة عن
أ0  عنعبد اهللا بن ا�ارث  عنزHاد بن عالقة  عنأبو حنيفة  ]3۲/��5۶[ا�ديث:

ا�رأة   أتزوج فالنة !يا رسول اهللا :فقال ،-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن رجًال سأل ا��  :�و�
 
ً
سوداء ’’ :فقال ،ثم أàد عليه القول ثا�ة ،فلم يأ�ره ،ثم أàد عليه القول ثانية ،فلم يأ�ره ؟àقرا

  .‘‘و4ود أحب إ� من àقر حسناء
ابن أ0  عنNمد بن أWد بن هارون  عنأWد بن Nمد عن أبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  أ0 حنيفة. عنأTU 0 ا�ماV  عنغسان 
Nمد بن أWد بن أ0  عنابن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه

  .-رWه اهللا-أ0 حنيفة  عنأTU 0 ا�ماV  عنغسان 
 )®(Wيد الطوHل بن ق*س األعرج أ0 عبد ا�لك عنأبو حنيفة  ]3۳/��5۷[ا�ديث:

عن إتيان  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ن� رسول اهللا  :أنه قال -ر7 اهللا عنه-أ0 ذر  عنا�¶ 
  ال�ساء � أعجازهن. 

أ0 طالب عبد القادر بن  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 
Nمد  عنجده  عنأ0 عروrة ا�راV  عنأ0 ب©ر األبهري  عنأN 0مد الفارþ  عنيوسف 

  أ0 حنيفة.  عنبن ا�سن 
ا�سن  عنQ بن رrيعة  عنNمد بن أWد ا�طيب عن أWد بن Nمد ا�طيب عن  ورواه

  أ0 حنيفة.  عنWاد بن أ0 حنيفة  عنصالح بن Nمد  عنNمد بن حفص  عنبن رشيق 
 عنأ0 ا�س� بن Wيد  عنعبد اهللا بن ا�سن  عنالقاسم بن أWد بن عمر  عن ورواه

  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنشجاع Nمد بن  عنNمد بن إبراهيم 
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أ0 �لب مبارك  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري � �سنده  وأخرجه
 عنأ0 عبد اهللا ا�س� بن أWد بن Nمد بن طلحة  عنNمد بن منصور  عنبن عبد ا4وهاب 

أ0  عنش�ب القا7 إالقا7 أ0 نé أWد بن نé بن  عنجده أ0 ا�سن Nمد بن طلحة 
ا�سن  عنأ0 يو2س إدر�س بن إبراهيم ا�قانè  عنإسحاق إبراهيم بن Nمد بن Q ا4ص�³ 

  أ0 حنيفة. عنبن زHاد 
  اإلمام أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
أبيه  عنأWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده ا�افظ أبو ب©ر  وأخرجه

  أ0 حنيفة. عنNمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  عنNمد بن خاb بن خ¨ 
  .-رWه اهللا-أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � 2سخته فرواه  وأخرجه

أ0  عنعبد اهللا بن ا�ارث  عنزHاد بن عالقة  عنأبو حنيفة  ]3۴/��5۸[ا�ديث:
 Æ باب ا�نةإ’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-�و� قال: قال رسول اهللا 

ً
 ،ن ا4سقط �كون Nبنطئا

  . ‘‘فيقول: ال إال وواbي مè ،ادخل :فيقال <
ابن أ0  عنNمد بن أWد بن هارون  عنأWد بن Nمد  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  أ0 حنيفة. عنا�ماV أTU 0  عنغسان 
Nمد بن أWد  عنأ0 العباس بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه

  أ0 حنيفة. عنأTU 0 ا�ماV  عنNمد بن أ0 غسان  عن
 ،ا4وb ألمه حu �ستغ¥ :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3۵/��5۹[ا�ديث:

  إذا استغ� ا4ص� عن أمه � األâل وا�4ب فاألب أحق به.  :وقال إبراهيم
أما  .أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه نأخذ عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

ا�ارHة فأمها أحق بها  وأما ،ثم أبوه أحق به ،و��ب وحده ،اaكر ف	 أحق به حu يأâل وحده
 ،فإن تزوجت األم فال حق wا � ا4وb ،خيار 4واحد � ذ4ك حÞ uيض ثم أبوها أحق بها وال

 ،وkن =ن غ� ا�د فال حق wا ،وkن =ن 4لجدة زوج وهو ا�د 4م Þرم ،وا�دة أم األم تقوم مقامها
  وهو قول أ0 حنيفة.
أبيه قال:  عنأ0 بردة بن أ0 �و�  عنأ0 إسحاق  عنأبو حنيفة  ]3۶/��۶۰[ا�ديث:

  . ‘‘ال ن©اح إال بو
’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-قال رسول اهللا 



 
 �Ñ ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

أ0 ب©ر أWد بن Q بن  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري أخرجه 
أ0  عنا4لؤ4ؤي  )®(إسماعيلNمد بن مد بن عمر بن Nالقا7 أ0 ب©ر  عنثابت ا�طيب 

أ0 إسحاق أWد بن Nمد بن  عنسعيد بن القاسم بن العالء ال·د¦  عنا�سن اbارقط¥ 
�سلم بن عبد ا4رWن ا�ل�  عنأ0 غياث Nمد بن نé  عنسعيد بن ياس� القرd ¡سمرقند 

  .-رWه اهللا-أ0 حنيفة  عنزفر  عنشداد بن ح©م  عن
 طالب Q بن أ0 عنجابر بن عقيل  عنخصيف  عنأبو حنيفة  ]3۷/��۶۱[ا�ديث:

 ‘‘ال ن©اح إال بو
 وشاهدين’’ :أنه قال -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا��  عن -ر7 اهللا عنه-
   .من ن©ح بغ� و
 وشاهدين فن�حه باطل

أ0 ب©ر ا�طيب  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري � �سنده أخرجه 
أWد بن Nمد  عنأ0 ا�سن اbارقط¥  عنأ0 ب©ر Nمد بن عمر بن Nمد بن إسماعيل  عن

إبراهيم بن  عنأWد بن عبد اهللا ا�الج عن أWد بن Q بن شعيب ا�دائ¥ عن بن إسحاق 
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنأ0 يوسف  عنا�راح 

وأ0 سعيد  ،أ0 هرHرة عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3۸/��۶۲[ا�ديث:
ال �سوم ا4رجل Æ ’’ :أنه قال -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا��  عن -همار7 اهللا عن-ا�دري 

وkذا استأجر ، وال تناجشوا ،وال تبايعوا بإلقاء ا�جر ،وال ëطب Æ خطبة أخيه ،سوم أخيه
 فليعلمه أجرهجأحدßم أ

ً
وال ¢سأل طالق أختها  ،وال Æ خاYها ،وال تنكح ا�رأة Æ عمتها ،�ا

  . ‘‘Yكفئ ما � صحفتها فإن اهللا رازقها
أبيه Nمد  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده أخرجه 

  أ0 حنيفة. عنNمد بن خاb ا4وه� عن أبيه خاb بن خ¨ ا4§¦  عنبن خاb بن خ¨ 
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  نعNمد بن ا�سن � 2سخته فرواه  وأخرجه

ر7 اهللا -أ0 سعيد ا�دري  عنعطية العو³  عنأبو حنيفة  ]3۹/��7۳[ا�ديث:
  . ‘‘ال تÖوج ا�رأة Æ عمتها وال Æ خاYها’’ :أنه قال -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا��  عن -عنه

Nمد بن  عن�و� بن بهلول  عنأ0 سعيد بن جعفر  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عن�روان 

إذا أدخلت ا�رأتان ò  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۵۰/��7۴[ا�ديث:
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ترد ò واحدة Æ زوجها وwا  :قال ،فوطئت ò واحدة منهما ،واحدة منهما Æ غ� زوجها
  دتها. وال يقرrها زوجها حu تنق� ع ،ا4صداق بما استحل من فرجها

وrهذا Êه  :أ0 حنيفة. ثم قال Nمد عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  )®(.-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ

 وbت ا�رأته :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5۱/��7۵[ا�ديث:
ً
فمات  ،أن أعرابيا

 ،فأ� أبا �و� ،ففعل ذ4ك ودخل حلقه بعضه !�صه ثم Åه :فقالت < ،وáL ا4لú � ثديها وbها
إنما كنت  :فقال ؟فسأ< عن ذ4ك ،ثم أ� ابن �سعود .حرمت عليك ا�رأتك :فقال ،فذكر ذ4ك <

 
ً
 ،وال رضاع بعد الفطام ،إنما Uرم من ا4رضاع ما أنبت ا4لحم والعظم ما =ن � ا�ول� ؛مداوHا

ال ¢سأ4و عن ’’ :وقال ،فرجع عن قو< ،�و� فأخ·ه بما يقول عبد اهللا افأ� أب ،فأ�سك ا�رأتك
  . ‘‘dء ما دام هذا ا�· في©م

عبد  عنأ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ا�س� بن خ�و � �سنده أخرجه 
Nمد بن إبراهيم بن حب*ش ا�غوي  عنعبد ا4رWن بن Nمد بن عمر  عناهللا بن ا�سن ا�الل 

  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل�  نع
  .-ر7 اهللا عنهما- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

عبد اهللا بن  عنعلقمة  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5۲/��7۶[ا�ديث:
 ،و4م ي©ن دخل بها ،� ا�رأة تو³ عنها زوجها و4م يفرض wا صداقها -ر7 اهللا عنه-�سعود 

أشهد أن  :فقال ،فقام معقل بن سنان األشجè ،وعليها العدة ،وwا ا��اث ،wا صداق 2سائها :فقال
   .ق� � بروع بنت واشق األشجè مثل ما قضيت -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-رسول اهللا 

إبراهيم بن  عنNمد بن اهللا ا4كندي  عنNمد بن ا�نذر  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عن -رWه اهللا تعا�-أ0 يوسف  عنا�راح 

وقال �  ،اإلمام أ0 حنيفة مفصالً  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
ص@ اهللا عليه وآ< -ففرح عبد اهللا فرحة ما فرح قبلها مثلها �وافقة رأيه قول رسول اهللا  :آخره

  وهو قول أ0 حنيفة. ،. ثم قال Nمد: وrه نأخذ-وسلم
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 � 2سخته فرواه  وأخرجه
ً
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنأيضا

أة � عدتها إبراهيم � ا4رجل يÖوج ا�ر عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5۳/��7۷[ا�ديث:
   )®( وال يالعن. ،وال Uد قاذفها ،ال يقع طالقه عليها :قال ،ثم يطلقها

اإلمام أ0 حنيفة ثم قال Nمد: وrه  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-رWه اهللا-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ

 � 2سخته فرواه  وأخرجه
ً
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنأيضا

إبراهيم � رجل تزوج ا�رأة � عدتها  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5۴/��7۸[ا�ديث:
وkن ش� فيه فهو  ،وkن نفاه األول وادàه ا�اV فهو وbه ،إن ادàه األول فهو وbه :قال ،فوbت

  وbهما يرثهما وHرثانه. 
و4سنا نأخذ  :أ0 حنيفة. ثم قال Nمد عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

فإن جاءت بوb ما ب*نها و�r  ،و4كنا نرى إذا طلقها فÖوجها غ�ه � عدتها فدخل بها ،بهذا
و¾ن أبو  ،وkن =ن ألáâ من س�ت� فهو ابن اآلخر ،س�ت� منذ دخل بها اآلخر فهو ابن األول
 من ذ4ك � الطالق ا�ائن

ً
  .)۲( [أيضا]حنيفة يقول Ãوا

ر7 اهللا -Q بن أ0 طالب  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5۵/��7۹[ا�ديث:
وwا ا4صداق منه بما  ،يفرق ب*نها و�r زوجها اآلخر :قال ،أنه قال � ا�رأة تÖوج � عدتها -عنه

وتعتد من اآلخر عدة �ستقبلة ثم  ،و¢ستكمل ما ب� من عدتها من األول ،استحل من فرجها
  إن شاء.   )۲( [اآلخر]يÖوجها

رWه -ثم قال Nمد  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
ذ4ك  )Ñ( [بما �� من]وªÞسب  ،�ستكمل عدتها من األول :وrهذا Êه نأخذ إال أنا نقول :-اهللا

Vمن عدتها من ا�ا، .Vو¢ستكمل ما ب� من عدتها من ا�ا  
عمر بن ا�طاب  عناألسود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5۶/��۷۰[ا�ديث:

  . ‘‘ا�جر ا4وb 4لفراش و4لعاهر’’قال:  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن ا��  -ر7 اهللا عنه-
TU  عنأ0 سعيد بن جعفر  عنNمد بن Nمد ا�خاري  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  أ0 حنيفة. عنNمد بن ¡�  عنبن فروخ 

                                           

���  :E�FG H��B ��’’�0]� �� ��� � ��4<; .>�‘‘� 
�P�  ��,+^O� � [��� ,E�FG� H��B �� M+NO� IJK�L I �� 
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منها وا�ختلعة ال  أن ا�و
 :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5۷/��۷۱[ا�ديث:

و4كنه يطلق  ،ألن الطالق بائن ؛وkن ماتا 4م يتوارثا ،يقدر زوجها أن يراجعها إال بن�ح جديد
  ما دامت � العدة. 

  اإلمام أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن ا4ش*باV � اآلثار فرواه  اإلمامأخرجه 
ر7 -عبد اهللا بن �سعود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5۸/��۷۲[ا�ديث:

ثالثة  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-إنما رخصت ألصحاب ا��  :أنه قال � متعة ال�ساء -اهللا عنه
 ��ثم 2سختها آية ا��ح  ،فيها العزوrة -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أيام � غزاة wم شكوا إ� ا

  وا4صداق وا��اث. 
 عنأ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

أ0 عبد اهللا Nمد بن إبراهيم  عنعبد ا4رWن بن عمر بن أWد  عنن ا�سن بن Nمد عبد ا�لك ب
  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن شجاع ا�ل�  عنبن حب*ش ا�غوي 

  اإلمام أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
أبيه  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده  وأخرجه

  أ0 حنيفة. عنNمد بن خاb ا4وه� عن أبيه خاb بن خ¨  عنNمد بن خاb بن خ¨ 
  اإلمام أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � 2سخته فرواه  وأخرجه

رùà- 7شة  عناألسود  عنإبراهيم  عنWاد  نعأبو حنيفة  ]۳:��/5۹[ا�ديث:
�ا �رض ا�رض اaي قبض فيه استحل 2ساءه أن  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن ا��  :-اهللا عنها

ول*س � خادم  ،فلما سمعت ذ4ك قمت ��عة فك�ست ب*� :قالت ،فأحللن < ،ي©ون � ب*�
 �رفقته اإل

ً
 حشوا

ً
يهادي ب�  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-فأ� رسول اهللا  ،ذخروفرشت < فراشا

  رجل� حu وضع Æ فراشه.
 ،إذا تزوج ا4رجل ا�ختلعة :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۴:��/۶۰[ا�ديث:


  وال� أعتقت � عدتها ثم طلق قبل أن يدخل بها فلها ا4صداق =�ًال.  ،منها وا�و
وهو قول أ0  :اإلمام أ0 حنيفة ثم قال Nمد عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

ò ا�رأة =نت � عدة من ن©اح جائز أو فساد أو غ� ذ4ك مثل عدة أم  :وLذ4ك � قو< ،حنيفة
 bوجها � عدتها منهفا4وÖ، خول بهاbطليقة  ،فعليه ا4صداق =�الً  ،ثم طلقها قبل اYفيها  ملكيوا



 
 ÑË ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

 ،و4سنا نأخذ به :يوم طلقها وهذا جائز � ا�سائل Êها. ثم قال Nمد )®(ا4رجل وعليها العدة �ستقبلة
وهو قول ا�سن  .و¢ستكمل ما ب� من عدتها ،وال رجعة < عليها ،ول©ن عليه نصف ا4صداق

  .- عليهم رWة اهللا- �àر ا4شع�  عنورواه بعضهم ، ا�éي وعطاء بن أ0 رrاح وأهل ا�جاز
إذا مات ا4رجل وترك ا�رأته  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5:��/7۱[ا�ديث:

 ،) (وما =ن � ا�يت من متاع ا4رجال فهو 4لرجل ،)Ñ(مرأةفما =ن � ا�يت من متاع ال�ساء فهو 4ل
وkذا ماتت  ،ألنها Ý ا�اقية منهما ؛فهو wا [Äيعا] وما =ن من متاع ي©ون 4لرجال و4ل�ساء

 ،[Äيعا] وما =ن من متاع ال�ساء فهو wا ،)۳(ا�رأة فما =ن � ا�يت من متاع ا4رجال فهو 4لرجل
  . )�(هخذتأف نةم d Æء ب*يإال أن تق ،ألنه ا�اµ وÝ ا�ارجة ؛وما =ن wما فهو 4لرجل

 ،و4سنا نأخذ بهذا :ثم قال ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
وما =ن  ،)۲(مرأةوما =ن من متاع ال�ساء فهو 4ل، )۳(ول©ن ما =ن من متاع ا4رجال فهو 4لرجل

ا�تاع Êه  :أو طلقها. وقال ابن أ0 �@ ،أو ماتت ،فهو 4لرجل ò Æ حال سواء مات[Äيعا] wما 
 )۲(مرأةوما =ن 4ل�ساء فهو 4ل )۳(ما =ن 4لرجال فهو 4لرجل :4لرجل إال �اسها. وقال بعض الفقهاء

  .زفرذ4ك وØن قال  ،فهو ب*نهما نصفان[Äيعا] وما =ن wما 
ً
إبراهيم  عنوقد روي ذ4ك أيضا

èخ�  .ا
ً
Äيع ما � ا�يت من متاع ال�ساء وا4رجال وغ� ذ4ك ب*نهما  :وقد قال بعض الفقهاء أيضا

ا�يت بيت ا�رأة فما =ن من متاع ا4رجال وال�ساء فهو 4لمرأة. وقال  :ءوقال بعض الفقها .نصفان
ل إن مات وما ب� � ا�يت فهو Êه 4لرج ،4لمرأة من متاع ال�ساء ما Fهز به مثلها :بعض الفقهاء

   .)�(وهو قول أ0 يوسف ،أو ماتت
رùà - 7شة  عناألسود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۶:��/7۲[ا�ديث:

ص@ اهللا عليه وآ< - فخ�ها رسول اهللا  ،أنها أعتقت برHرة وwا زوج �وû آلل أ0 أWد :-اهللا عنها
  ،ففرق ب*نهما ،فاختارت نفسها -وسلم

ً
   .و¾ن زوجها حرا

Q بن يزHد  عنNمد بن ا�هاجر  عنالعباس بن القطان  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عن
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ر7 -عبد اهللا بن �سعود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۷:��/7۳[ا�ديث:

  بيعها طالقها.  :� ا�ملوLة تباع وwا زوج قال -اهللا عنه
و4سنا  :ثم قال Nمد اإلمام أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

ر7 -ح� اش}ت ùàشة  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أخذ �ديث رسول اهللا و4كنا ن ،نأخذ بهذا
ب� أن تقيم مع زوجها  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-فخ�ها رسول اهللا  ،برHرة فأعتقتها - اهللا عنها

 �ا خ�ها ،أو �تار نفسها
ً
 ،وعبد ا4رWن بن عوف ،وQ ،وrلغنا عن عمر ،فلو =ن بيعها طالقا

  -ر7 اهللا عنهم-وحذيفة بن ا�مان  ،وسعد بن أ0 وقاص
ً
وهو قول  ،أنهم 4م Fعلوا بيعها طالقا

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة 
إ� Q بن أ0 طالب �àل <  ىأهد :اwيثم قال عنأبو حنيفة  ]۸:��/7۴[ا�ديث:

  بعثت بها إ� �شغولة.  :فكتب إ�ه Q ،جارHة wا زوج
اإلمام أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه  عنمد بن ا�سن � اآلثار فرواه اإلمام Nأخرجه 

 
ً
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ ال ي©ون بيعها وال هبتها وال هديتها طالقا

يمتعها بنصف صداق  :قال ،إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۹:��/7۵[ا�ديث:
   .مثلها اaي طلقها و4م يدخل بها قبل أن يفرض wا

أ0 ب©ر Nمد بن أWد بن ع*° بن عبدة  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر � �سنده أخرجه 
  أ0 حنيفة. عنمنذر بن Q  عنأWد بن يو2س  عنعمرو بن تميم  عنا4رازي 

أN 0مد ا�س�  عنرك بن عبد ا�بار ا�با عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و  وأخرجه
 þالفار Q مد بن ا�ظفر بإسناده ا�ذكور إ� أ0 حنيفة  عنبنN س��  .- ر7 اهللا عنه- أ0 ا

ر7 اهللا -حذيفة  عنسعيد بن جب�  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]7۶/��۸۰[ا�ديث:
  حرم متعة ال�ساء.  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-سمعت رسول اهللا  :قال -عنه

أWد بن عبد اهللا  عنNمد بن ا�نذر بن سعيد اwروي  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنأ0 يوسف  عنإبراهيم بن ا�راح  عنا4كندي 

ن�  :قال -اهللا عنهمار7 -ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]7۷/��۸۱[ا�ديث:
 ،وعن متعة ال�ساء ،àم غزوة خي· عن �وم ا�مر األهلية -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-رسول اهللا 

  وما كنا �سافح�. 
أبيه Nمد  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده أخرجه 



 
 ã  ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

  أ0 حنيفة. عنNمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  عنبن خاb بن خ¨ 
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � 2سخته  وأخرجه

يوسف بن  عنعبد اهللا بن عثمان بن خثيم ا�¶  عنأبو حنيفة  ]7۸/��۸۲[ا�ديث:
بع¨ إن  !يا رسول اهللا :فقالت -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-حفصة أن ا�رأة أتت ا��  عنماهك 

  . ‘‘ال باس إن =ن � صمام واحد’’ :فقال ،يأت*¥ من دبري
 عنNمد بن شوLة  عنصالح بن أWد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 

   .أ0 حنيفة عنالقاسم بن ا�©م 
  أ0 حنيفة.  عنأ0 نعيم  عنا�4ي بن TU  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عن ورواه
  أ0 حنيفة.  عنأTU 0 ا�ماV  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أWد  عن ورواه
 عنNمود بن آدم  عنعبد اهللا بن WدوHه ا�غالV عن صالح بن أWد  عن ورواه

 Vأ0 حنيفة.  عنالفضل بن �و� ا4س*نا  
و خلف بن  ،و زHاد بن ا�سن بن الفرات ،أ0 حنيفة Wزة بن حبيب عن قال ا�افظ ورواه

  .-رWة اهللا عليهم-و سابق  ،و أبو يوسف ،و القابوþ ،اس�ي
أ0 فروة يزHد  عنNمد بن سعيد ا�راV  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر � �سنده  وأخرجه

   .أ0 حنيفة عنسابق  عنأبيه  عنبن Nمد 
القاسم  عنNمد بن عمران اwمداV  عن )®(أQ 0 ا�سن بن Nمد بن شعبة عن ورواه
  أ0 حنيفة.  عنبن ا�©م 

 بطرHق آخر غ� طرHق أ0 حنيفة. ورواه
ً
  أيضا

وقال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفةعن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  وهو قول أ0 حنيفة. ،يقول:: إذا =ن ذ4ك � الفرج ‘‘� صمام واحد’’ :إنما يع¥ بقو< ،نأخذ

أبيه Nمد  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده  وأخرجه
  .- ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عن Nمد بن خاb ا4وه� عنأبيه خاb بن خ¨  عنبن خاb بن خ¨ 

أن زوج  :ùàشة عناألسود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۳>��/7۹[ا�ديث:
 �� فخ�ها ا

ً
  . -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-برHرة =ن حرا

صهيب بن àصم ا4كرماV  عنأWد بن يو2س ا�خاري  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
                                           

���  ����	 
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سمعت أبا حنيفة وهو � ا�سجد ا�امع با4كوفة �سأ< قوم من أهل  :قال )®(زHد بن حباب عن
 
ً
 أو حرا

ً
 فخ�ها ا��  :فقال ؟خراسان عن زوج برHرة أâان عبدا

ً
ص@ اهللا عليه وآ< - =ن حرا

  .-ر7 اهللا عنها-ùàشة  عناألسود  عنإبراهيم  عنحدث�يه Wاد  -وسلم
أنه  -ر7 اهللا عنه-عمر بن ا�طاب  عنرجل  عنأبو حنيفة  ]۴>��/۷۰[ا�ديث:

  ألمنعن فروج ذات األحساب إال من األâفاء.  :قال
أ0 حنيفة ثم قال Nمد: وrه نأخذ إذا  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

   وهو قول أ0 حنيفة. ،زوجت ا�رأة نفسها من غ� كفوء فرفعها و�ها إ� اإلمام فرق ب*نهما
ر7 اهللا - ùàشة  عن )Ñ( [بن أ0 اwيثم]اwيثم  عنأبو حنيفة  ]۵>��/۱:[ا�ديث:

وحزن  ) (فذكر أنه 4م Fدها كذ4ك فحزنت 4aك ùàشة ،أنها زوجت رجًال �والة wا عذراء -عنها
عن  )�(إن العذرة Yذهب با4وثبة !يا هذا ما Uزنك :ثم قالت ،ا�وû حu رؤي ذ4ك � وجهه

  فا4وجبة ا4كف وا4كف ا�تان.  ،وا4وجبة ¢شعر فيه ،ا�ائط ترتقيه
¡� بن  عن أ0 عبد اهللا Nمد بن Üì عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 

  أ0 حنيفة. عنأ0 عبد ا4رWن ا�قري  عن�و� 
أQ 0 ا�س� بن Q بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

أ0 ب©ر أWد بن جعفر بن  عنالقا7 أ0 العالء Nمد بن Q ا4واسطي  عن أيوب ال�ار
  أ0 حنيفة. عنأ0 عبد ا4رWن ا�قري  عن¡� بن �و�  عنWدان 

  ثم قال Nمد: وrه نأخذ. ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
ثم يقول:  ،إبراهيم � ا4رجل يÖوج ا�رأة عنWاد  عنأبو حنيفة  ]7>��/۲:[ا�ديث:

  ال حد عليه.  :قال ،4م أجدها عذراء
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

عبد اهللا بن  عنعلقمة  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]:>��/1:[ا�ديث:
و4م يدخل بها  ،أن رجًال أتاه �سأ< عن ا�رأة تزوجت رجًال و4م يفرض wا - ر7 اهللا عنه- �سعود 
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 !فقل فيها برأيك :قال ،dء - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- ا��  ما بلغ¥ فيها عن :فقال ؟حu مات
واaي Uلف به  :فقال رجل من جلسائه ،وأرى wا ا��اث وعليها العدة ،أرى wا ا4صداق =�الً  :فقال

  � بروع بنت واشق األشجعية.  - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- لقد قضيت فيها بقضاء رسول اهللا 
  أ0 حنيفة.  عنأ0 مقاتل  عنأبيه  عنصالح بن منصور  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
لغنائم Nمد بن أ0 ا عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

أ0 سهل  عنقوHه زأ0 ا�سن Nمد بن أWد بن Nمد بن ر عنQ بن ا�سن بن أ0 عثمان 
  أ0 حنيفة.  عنأ0 عبد ا4رWن ا�قري  عن¡� بن �و� عن Nمد بن أWد بن زHاد القطان 

عبد  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنأWد بن عمر  أ0 القاسم بن عن ورواه
 عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع  عنNمد بن إبراهيم ا�غوي  عنا4رWن بن عمر 

  .- ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة 
ر7 -عبد اهللا بن �سعود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]>>��/3:[ا�ديث:

و4م  ،و4م يدخل 0 ،إن زو� مات ع¥ !يابا عبد ا4رWن :فقالت ،ا�رأة أتته أن -اهللا عنه
 
ً
  ،و4م ي©ن عند عبد اهللا ما Fيبها به ،يفرض � صداقا

ً
ما  :ثم قال ،فمكث يرددها شهرا

  - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- رسول اهللا  سمعت � هذا عن
ً
وسأجتهد برأ� فإن أصبت  ،ش*ئا

ن wا kو ،أرى wا صداق مثلها ال وLس وال شطط :وkن أخطأت فمن قبل رأ� ثم قال ،فمن اهللا
- واaي Uلف به لقد قضيت فيها بقضاء رسول اهللا  :فقال بعض القوم ،ا��اث وعليها العدة

ففرح عبد اهللا فرحة ما فرح  :قال .� بروع بنت واشق األشجعية - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم
  � dء 4م �سمعه منه.  - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- بها منذ أسلم �وافقته رسول اهللا 

أ0 القاسم بن أWد بن  عنفظ ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده ا�اأخرجه 
أ0 عبد اهللا Nمد بن شجاع  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن حسن ا�الل  عنعمر 

   .أ0 حنيفة عنNمد بن ا�سن  عنا�ل� 
مان أ0 منصور Nمد بن Nمد بن عث عنا�بارك بن عبد ا�بار ا4ص�³  عن ورواه

ا�قري  عن¡� بن �و�  عنأ0 ب©ر أWد بن Nمد بن جعفر بن Wدان القطيè  عنا4سواق 
  أ0 حنيفة.  عن

أ0 ب©ر  عنأN 0مد ا�وهري  عنأ0 طالب عبد القادر بن Nمد بن يوسف  عن ورواه
  أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن  عنجده  عنأ0 عروrة ا�راV  عناألبهري 



 
    ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

  بتمامه. -ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
شيخ من أهل  أخ/B :قال ،إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]<>��/5:[ا�ديث:

ص@ - فقال < ا��  - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- زHد بن ثابت أنه جاء إ� ا��  عنا�دينة 
وال  ،تزوج فستعف مع عفتك’’ :قال ،ال :قال ؟‘‘هل تزوجت يا زHد’’ :- اهللا عليه وآ< وسلم

 
ً
وال  ،)Ñ(وال هيذرة ،وال نه·ة، )®(وال w·ة ،ال تÖوج شه·ة’’ :قال ؟من هن :قال ،‘‘تزوجن �سا

 
ً
 Øا قلت !يا رسول اهللا :قال زHد ‘‘لفوتا

ً
 ،فا4زرقاء ا�دينة :أما ا4شه·ة !ب@’’ :قال ،ال أعرف ش*ئا

وأما  ،فالقص�ة :وأما اwيذرة ،فالعجوز ا�دبرة :وأما ا�ه·ة ،فالطوHلة ا�هزولة :وأما ا4له·ة
  . ‘‘فذات ا4وb من غ�ك :ا4لفوت

إبراهيم بن  عنأ0 العباس بن الفضل بن ¡سام ا�خاري  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
قال أبو  ،أ0 حنيفة عنالفضل بن �و� ا4س*ناV  عنأWد بن حر�ش القا7  عنNمد اwروي 

  ضحك أبو حنيفة من هذا ا�ديث طوHًال. :Nمد ا�خاري
هناد بن إبراهيم ال�سô  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري  وأخرجه

أWد بن  عنأ0 جعفر Nمد بن معاذ  عنعثمان بن Nمد  عنأWد بن عمر بن عبد اهللا  عن
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنناV الفضل بن �و� ا4س* عنعبد اهللا 

ال بأس بن�ح ا�هودية  :قال ،إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�<��/7:[ا�ديث:
  وا�éانية Æ ا�رة يع¥ ا�سلمة. 

وهو  ،أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه نأخذ عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-قول أ0 حنيفة 

- حذيفة بن ا�مان  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�<��/::[ا�ديث:
 ،فكتب إ�ه عمر بن ا�طاب أن خل سöيلها ،أنه تزوج يهودية با�داين - ر7 اهللا عنه

 فكتب إ�ه عمر أعزم عليك أن ال تضع كتا0 حu ؟فكتب إ�ه أحرام Ý يا أم� ا�ؤمن�
و�L  ،فإV أخاف أن يقتدي بك ا�سلمون فيختاروا 2ساء أهل اaمة �ماwن ،�¨ سöيلها

  بذ4ك فتنة ل�ساء ا�سلم�. 
أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه نأخذ ال  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
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ً
  .-ر7 اهللا عنه- وهو قول أ0 حنيفة  ،رى أن ëتار عليهن 2ساء ا�سلم�و4كنا ن ،نراه حراما

أن سöيعة بنت  :األسود عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]#<��/>:[ا�ديث:
 وع�Hن �لة ثم وضعت ،ا�ارث األسل� مات عنها زوجها وÝ حا�ل

ً
فمر بها  ،فمكثت �سا

- فأتت ا��  ،¬ واهللا إنه ألبعد األجل� !ترHدين ا�اءة )®(¢شوفت :أبو ا4سنابل بن بعكك فقال
  . ‘‘كذب إذا حÙ ا4زوج فأذن*¥’’ :فقال ،فذكرت ذ4ك < -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم

نوح بن أ0  عنمقاتل بن إبراهيم  عنإسماعيل ابن ¡�  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  أ0 حنيفة. عن�رHم 

أ0 الغنائم Nمد بن Q بن  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
أ0 سهل أWد بن  عنقوHه زأ0 ا�سن Nمد بن أWد بن Nمد بن ر عنا�سن بن أ0 عثمان 

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنحامد بن هوذة بن خليفة  عنNمد بن زHاد 
أنه قال � ا4رجل يÖوج وهو  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]1<��/<:[ا�ديث:

  )Ñ(��أو يÖوج وrه بالء 4م  ،صحيح
ً
 :قال ،ال Æ ·F طالقها ،ا�رأته وال أهلها أنها ا�رأته أبدا

  فإن تزوجها وÝ هكذا ف	 بتلك ا�Úلة. 
وهو قول أ0  ) ( أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

به  لجروkن =ن ا4 ،فالقول ما قال أبو حنيفة ،أما � قو�ا فإن =نت ا�رأة بها العيبو ، حنيفة
 Uتمل فالقول فالعيب 

ً
 ال Uتمل فهو بمÚلة  ،أبو حنيفة ما قا< عندنا�ن عيبا

ً
وkن =ن عيبا

  شاءت فارقته. وkن ،ا�جبوب والعن� �� ا�رأته إن شاءت أقامت معه
إبراهيم � ا4رجل يÖوج ا�رأة وrها عيب  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3<��/۸۰[ا�ديث:

 :وقال ،أنها ا�رأته إن شاء طلق أو أ�سك وال ي©ون � هذا بمÚلة األمة يردها بالعيب :أو داء
  أرأيت 4و =ن با4زوج عيب أâان wا أن ترده. 

ألن  ؛0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه نأخذأ عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 أال ترى أنه 4و وجدها رتقاء 4م ي©ن < خيار ،وkن شاء أ�سك ،الطالق بيد ا4زوج إن شاء طلق

 =ن wا ا�يار)�( [ألن الطالق بيده]
ً
وLذا 4و وجدته  ،ألن الطالق ل*س بيدها ؛و4و وجدته Åبوrا
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 �اف عليها قتله
ً
 �وسوسا

ً
 ال يقدر Æ اbنو منها ،Åنونا

ً
 متقطعا

ً
وأشباه ذ4ك  ،أو وجدته Åذوما

ر7 -عمر عن من العيوب ال� ال Þتمل فهذا أشد من العن� وا�جبوب. وقد جاء � العن� أثر 
 � ا�وسوس أثر  -اهللا عنه

ً
أنه أجلها ثم  -ر7 اهللا عنه-عمر عن أنه يؤجل سنة. وجاء أيضا

   ال Þتمل Ý أشد من ا�جبوب والعن�.وLذ4ك العيوب ال� ،خ�ها
إبراهيم � ا4رجل يÖوج ا�رأة فيجدها  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5<��/۱>[ا�ديث:
  وkن شاء أ�سك.  ،Ý ا�رأته إن شاء طلق :قال ،Åذومة أو برصاء

ألن  ؛أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه نأخذ عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  الطالق بيد ا4زوج.
علقمة أن عبد اهللا بن  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۶<��/۲>[ا�ديث:

  من شاء باهلته أن سورة ال�ساء القéى نزلت بعد سورة ا�قرة.  :قال -ر7 اهللا عنه-�سعود 
 عنNمد بن إبراهيم  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  أ0 حنيفة.  عنإسماعيل بن عياش  عنNمد بن ا�رخص  عنعتبة بن سعيد  عنعمر بن ب©ار 

  ورواه
ً
أ0  عنعبيد اهللا بن �و�  عنأWد بن حازم  عنبن Nمد  أWد عنأيضا
� 2سخت سورة ال�ساء القéى ò عدة ﴿ :أنه قال :حنيفة. بلفظ آخر    !   "  # 

و  ،و ا�سن بن زHاد ،و أيوب بن هاV ،روى هذا ا�· زفر :. قال أبو Nمد ا�خاري )®( ﴾$
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنو حفص بن عبد ا4رWن وغ�هم  ،سعيد بن أ0 ا�هم
إذا =ن ا4زوجان يهودي�  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۷<��/۳>[ا�ديث:

فإذا أسلمت ا�رأة عرض  ،فهما Æ ن©احهما أسلمت ا�رأة أو 4م ¢سلم ،أو نéان*� فأسلم ا4زوج
فإن =نا  ،وkن أ� أن �سلم فرق ب*نهما ،فإن أسلم أ�سكها با��ح األول ،Æ ا4زوج اإلسالم

وkن أ� أن �سلم  ،)Ñ(نا Æ ا��حفإن أسلم = ،Åوس*� فأسلم أحدهما عرض Æ اآلخر اإلسالم
  فرق ب*نهما. 

وrهذا Êه  :أ0 حنيفة. ثم قال Nمد عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ

 ،ا�هودي وا�هوديةعن إبراهيم أنه سئل  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۸<��/۴>[ا�ديث:
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 Vاé�.  ،هما Æ ن©احهما :قال ،وا�éانية �سلمانوا
ً
  ال يزHدهما اإلسالم إال خ�ا

  أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
إذا أسلم ا4رجل قبل أن  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۹<��/۵>[ا�ديث:

وkن أبت أن ¢سلم فرق  ،	 ا�رأتهفإن أسلمت ف ،يدخل با�رأته وÅ Ýوسية عرض عليها اإلسالم
وkن أسلمت قبل زوجها و4م يدخل بها  ،ألن الفرقة جاءت من قبلها ؛ب*نهما و4م ي©ن wا مهر

وkن أ� اإلسالم فرق ب*نهما و¾نت تطليقة بائنة و¾ن  ،عرض عليه اإلسالم فإن أسلم ف	 ا�رأته
  wا نصف ا4صداق. 

 :-رWه اهللا-أ0 حنيفة ثم قال Nمد  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
ò فرقة جاءت من قبلها وÝ معصية فال مهر wا قبل اbخول  )®( [وهو قول أ0 حنيفة] .نأخذ وrه

 
ً
 وwا نصف ا4صداق. ،وت©ون طالقا

ً
  وkن =ن من قبله ي©ون طالقا

إذا جاء الفرقة من قبل  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]��#�/۶>[ا�ديث:
وkن 4م  ،وkذا جاءت من قبلها فل*ست بطالق وwا كمال ا�هر إن =ن دخل بها ،ا4زوج ف	 طالق

  ي©ن دخل بها فال مهر wا. 
وهو  ،أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه نأخذ عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

فإنه =ن أبو حنيفة يقول: إذا ارتد ا4زوج عن اإلسالم ال  ؛ � خصلة واحدةقول أ0 حنيفة إال
 
ً
  فأما � قو�ا ف	 طالق. ،وrانت منه ا�رأته ،ي©ون طالقا

أن عبد اهللا  :علقمة واألسود عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]��#�/۷>[ا�ديث:
 أخذ اهللا ميثاقه قد استودع � صخرة �رج.  :فقال ،العزل عنبن �سعود سئل 

ً
  4و أن ش*ئا

نوح بن  عنعمرو بن Wيد  عنQ بن ا�سن بن سعيد  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  أ0 حنيفة. عندراج 

أ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
Nمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنا4رWن بن عمر عبد  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عن

  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع  عنا�غوي 
  أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
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 Á  ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 
ال  :قال ،سعيد بن جب� عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]#�#�/>>[ا�ديث:

  وأما األمة فاعزل عنها وال ¢ستأ�رها.  ،يعزل عن ا�رة إال بإذنها
فإن  ،أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه نأخذ عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 )۱( [من ذ4ك]زوجة 4ك فال تعزل عنها إال بإذن �والها وال ¢ستأ�ر األمة � dء  )®( [األمة]=نت 
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة 
نافع  عنعبد اهللا بن الفضل  عنما4ك بن أ2س  عنأبو حنيفة  ]�1#�/<>[ا�ديث:

أنه  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا��  عن - اهللا عنهما7ر-ابن عباس  عنبن جب� بن مطعم 
  . ‘‘وصماتها إقرارها ،وا�كر ¢ستأذن � نفسها ،األيم أحق بنفسها من و�ها’’ :قال

أ0 ا�سن Q بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
أ0 عبد اهللا Nمد  عني عبد ا4واحد بن Nمد بن ا�هد أ0 عمرو عنNمد بن ا�طيب األنباري 

ب©ار بن ا�سن  عنأN 0مد القاسم بن هارون بن Äهور بن منصور  عنبن Üì العطار 
 Vاد بن أ0 حنيفة  عناألصفهاWما4ك بن أ2س من غ� ذكر أ0 حنيفة. عن  

ما4ك عن � اaي روى األâابر  )Ñ(قال ابن خ�و وهكذا ذكره أبو عبيدة بن Üì العطار
   .ما4ك من غ� ذكر أ0 حنيفةعن اد بن أ0 حنيفة W :فقال

أ0 الفرج  عنأ0 ا�س� ا�بارك بن عبد ا�بار ا4ص�³  عنابن خ�و ا�ل�  ورواه
 عنأ0 حفص عمر بن أWد بن عثمان بن شاه�  عنا�س� بن Q بن عبيد اهللا الطناج�ي 

 عنعمران بن عبد ا4رWن األصبهاV  عنجده Nمد بن ا4ضحاك  عنNمد بن ìزوم با�éة 
  .-رWه اهللا-أ0 حنيفة  عنإسماعيل بن Wاد بن أ0 حنيفة  عنب©ار بن ا�سن 

أ0  عنهناد بن إبراهيم  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري  وأخرجه
©ار بن ب عنعمران بن عبد ا4رWن  عنNمد بن ا4ضحاك  عنالقاسم Q بن إبراهيم ال�از 

  .-ر7 اهللا عنهما-أ0 حنيفة وسفيان  عن إسماعيل بن Wاد بن أ0 حنيفة عنا�سن 
أن  :ابن عباس عنÅاهد  عنعبد العزHز بن رفيع  عنأبو حنيفة  ]�3#�/�<[ا�ديث:

 !زوج¥ :فقالت ا�رأة ،فأ� األب أن يزوجها ،ثم جاءها عم وbها فخطبها ،ا�رأة تو³ عنها زوجها
 - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-فأتت ا�رأة ا��  ،فأ� فزوجها من آخر ،فإنه عم وbي وهو أحب إ�
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 ،صدقت زوجتها بمن هو خ� منه :فقال ؟ما تقول هذه :فبعث إ� أبيها فقال < ،فذكرت ذ4ك <
  وزوجها عم وbها.  ،ففرق ب*نهما

عتبة بن عبد  عنا�افظ ا�ل�  عبد اهللا بن Nمد بن Q عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  أ0 حنيفة. عن الفضل بن �و�  عنHوسف بن ع*° ا�روز�H ¬هما واهللا 

الفضل بن  عنيوسف بن �و�  عنQ بن ا�سن بن عبدة ا�جار ا�خاري عن  ورواه
  أ0 حنيفة.  عن�و� 

  أWد بن حفص ا�خاري.  )®(أ0 جعفر عنهارون بن هشام ا4كندي عن  ورواه
  حامد بن آدم.  عناالن وNمود بن  عن ورواه
  Äعة بن عبد اهللا.  عنإسحاق بن عثمان ا4سمسار ا�خاري  عن ورواه
  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عن ورواه

ً
 عنأسد بن عمرو عن أبيه Êهم Äيعا

  ا�ديث.  -ر إ� أبيها إن أسماء خطبها عم وbها ورجل آخ :أ0 حنيفة غ� أنه قال
ع*° بن �و�  عنTU بن أ0 ا�Ù  عنإ�ائيل بن ا4سميدع ا�خاري  عن ورواه

فزوجها أبوها آخر بغ�  :أ0 حنيفة. غ� أنه قال فيه عنا�س� بن ا�سن بن عطية العو³  عن
  ا�ديث بتمامه. - رضاها

أ0 كرHب  عنثم بن خلف ¬هما Nمد بن قدامة ا4زاهد ا�ل� و زHد بن اwي عن ورواه
  أ0 حنيفة.  عن�صعب بن ا�قدام  عن

أ0  عنيو2س بن ب©�  عنعقبة بن �كرم  عنNمد بن رميح بن HÓح  عن ورواه
   .حنيفة

 عنالقاسم بن ا�©م  عنNمد بن شوLة  عنصالح بن أWد بن أ0 مقاتل  عن ورواه
  أ0 حنيفة. 

أ0 حنيفة  عن�صعب بن ا�قدام  عنأبيه  عنإسحاق بن إبراهيم بن �روان  عن ورواه
و اإلمام أبو  ،و يو2س بن ب©� ،أ0 حنيفة أسد بن عمرو عنرواه  :. قال ا�افظ-رWه اهللا تعا�-

  .-رWهم اهللا تعا�-يوسف القا7 
أWد بن  عنا�س� بن ا�س� األنطا²  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر � �سنده أخرجه و

  .- ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنأ0 يوسف القا7  عنإبراهيم بن ا�راح  عنعبد اهللا ا4كندي 
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 ×  ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

أ0 الغنائم Nمد بن Q بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
أ0 سهل أWد بن Nمد بن زHاد القطان  عنقوHه زأ0 ا�سن Nمد بن أWد بن Nمد بن رَ  عنا�سن 

  أ0 حنيفة. عنأ0 عبد ا4رWن ا�قري  عنعبد ا4رWن بن TU  عنا�س� بن Nمد بن حاتم  عن
ا�افظ Nمد بن  عنأN 0مد ا�وهري  عنا�بارك بن عبد ا�بار ا4ص�³  عن ورواه

  أ0 حنيفة. عنا�ظفر بأسانيده ا�ذكورة 
القا7 أ0 ا�س� Nمد  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري  وأخرجه

أ0 ا�سن  عنأ0 القاسم ع*° بن Q بن ع*° ا4وزHر  عنبن Q بن Nمد ا�هتدي باهللا 
عبد اهللا  عنعبد اهللا بن رشيد  عنNمد بن عبدك ا4صيدالV  عنNمد بن نوح ا�ند�سابوري 

  .أ0 حنيفة عنبن بزHع 
أبيه Nمد بن خاb  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦  وأخرجه

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنNمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  عنبن خ¨ 
- �و� بن أ0 كث� أن عمر بن ا�طاب  عناwيثم  عنأبو حنيفة  ]�۵#�/۱<[ا�ديث:

أال أحزن وقد انقطع  :قال ؟وما Uزنك :فقال ،ان بن عفان وهو حزHن�ر بعثم -ر7 اهللا عنه
- ماتت بنت رسول اهللا  ،وذ4ك حدثان !- ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا4صهر ب*¥ و�r رسول اهللا 

فقال <  ؟هل 4ك أن أزوجك حفصة اب�� :فقال < عمر ،و¾نت Þته -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم
ص@ -فأ� رسول اهللا  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-حu أستأ�ر رسول اهللا  :فقال عمر !نعم :عثمان

وأدل عثمان Æ  ،هل أد4ك Æ صهر هو خ� 4ك من عثمان :فقال < ،وrلغه -اهللا عليه وآ< وسلم
ففعل  !نعم :فقال ،‘‘وأزوج عثمان اب�� ،زوج¥ حفصة’’ :فقال !نعم :قال ؟صهر هو خ� منك

  . - عليه وآ< وسلمص@ اهللا-رسول اهللا 
أسد  عنأ0 حفص أWد بن حفص  عنهارون بن هشام  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  أ0 حنيفة. عنبن عمرو 
جعفر بن  عنأ0 العباس أWد بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه
   .أ0 حنيفة عنعبد اهللا بن ا4ز�r  عنأبيه  عنNمد بن �روان 

 ،��وق عنأبيه  عنإبراهيم بن Nمد بن ا�ن�ª  عنأبو حنيفة  ]�۶#�/۲<[ا�ديث:
  أما إV 4م أصب منها إال ما حرمها Æ اب¥ من �س أو نظر.  !قال بيعوا جار�H هذه

 :-رWه اهللا-أ0 حنيفة. ثم قال Nمد  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 



 
 �ã ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

 إال أن ينظر إ� الفرج اbاخل ¡شهوةإال إنا ال نرى ا�ظ ،وrه نأخذ
ً
فإن نظر إ�ه ¡شهوة  ،ر ش*ئا

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  )®( [واب�تہا]وحرمت عليه أمها  ،حرمت Æ أبيه وابنه
أو  ،إذا قبل ا4رجل أم ا�رأته :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�۷#�/۳<[ا�ديث:

  حرمت عليه ا�رأته.  )Ñ(�سها من شهوة
وهو  ،أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه نأخذ عنفرواه  اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثارأخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-قول أ0 حنيفة 

عبد اهللا بن  عنأبيه  عنالقاسم بن عبد ا4رWن  عنأبو حنيفة  ]�۸#�/۴<[ا�ديث:
خطبة ا�اجة يع¥  - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-علمنا رسول اهللا  :قال -ر7 اهللا عنه-�سعود 
ونعوذ باهللا من Óور أنفسنا ومن  ،إن ا�مد هللا Ãمده و2ستعينه و2ستغفره و2ستهديه’’ :ا��ح

 ،و2شهد أن ال � إال اهللا ،ومن يضلل فال هادي < ،من يهدي اهللا فال �ضل < ،س*ئات أعما�ا
 عبده

ً
%﴿ ،ورسو< و2شهد أن Nمدا  &    � ' (   ) * +  , -  .  /0﴾ ) (. 

﴿1    2 3  � +  , 4 5  �  6  +  78﴾.)�(  ﴿ 9  :   +  , -  .  /
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أ0  عنأ0 إسحاق إبراهيم بن Üì اHÙ4ر ا4شجري  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
أ0  عنأ0 جعفر Nمد بن Q بن ا�هدي بن زHاد ا4كندي  عنو  ،إسحاق بن أ0 إ�ائيل

أWد بن Nمد  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV عن و  ،األسباط يعقوب بن إبراهيم اwاش�
أTU 0 عبد ا�ميد  عنن Nمد ا4كناÊ Vهم و عبد اهللا ب ،و Nمد بن Q ا4كندي ،بن طرHف

 Vما�   .أ0 حنيفة عنا
أ0  عننé بن Nمد  عنQ بن عبد اهللا  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه

ص@ اهللا عليه - =ن رسول اهللا  :أ0 حنيفة غ� أنه قال � أو< عنحسان  عنما4ك حاجب ا�éي 
  و¾ن ابن �سعود ال يتعداها. :ثم قال ،‘‘أما بعد’’ :وقال � آخره ،‘‘هللا�مد ’’ :ëطب - وآ< وسلم

Nمد بن Q بن مهدي بن زHاد ا4كندي  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر � �سنده  وأخرجه
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  أ0 حنيفة. عنأTU 0 عبد ا�ميد ا�ماV  عنأ0 األسباط يعقوب بن إبراهيم  عن
ا�بارك بن عبد  عنبن خ�و ا�ل� � �سنده  أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد وأخرجه
  ا�افظ Nمد بن ا�ظفر بأسانيده إ� أ0 حنيفة. عنأN 0مد ا�وهري  عنا�بار ا4ص�³ 
Q  عنعبد اهللا بن ا�بارك  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ � �سنده  وأخرجه

أ0 ب©ر أWد بن  عنا4رWن بن خشنام Nمد بن عبد  عنبن أWد بن Nمد بن القاسم ا�ندار 
Nمد بن خاb  عنأبيه خاb بن خ¨  عنأبيه Nمد بن خاb  عنNمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ 

  أ0 حنيفة.  عنا4وه� 
أبيه Nمد بن خاb  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦  وأخرجه

  أ0 حنيفة. عنبن خاb ا4وه� Nمد  عنأبيه خاb بن خ¨  عنبن خ¨ 
 :قال ،معن بن عبد ا4رWن بن عبد اهللا بن �سعود عنأبو حنيفة ]�۹#�/5<[ا�ديث:

   .نهينا أن نأ" ال�ساء � Nاشهن :عبد اهللا بن �سعود قال عنوجدت !ط أ0 أعرفه 
 عنعمرو بن Wيد  عنNمد بن إبراهيم بن زHاد ا4رازي  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

 èأ0 حنيفة. عنسليمان بن عمرو ا4ضب  
عبد  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه

  أ0 حنيفة. عنو أسد بن عمرو  ،أ0 يوسف عنجده إسماعيل بن Wاد  عناهللا بن أWد بن بهلول 
أ0 سعد بن عبد ا�بار  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

 عنأWد بن Nمد بن عقدة  عنأ0 القاسم بن ا�الج  عنأ0 القاسم اYنوõ  عنا4ص�³ 
 عنسوHد بن عبد العزHز ا�bش�  عنNمد بن يزHد يع¥ العو³  عنNمد بن عبيد بن عتبة 

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة 
رجل يقال < عباد  عنWيد بن ق*س األعرج ا�¶  عنأبو حنيفة  ]��#�/7<[ا�ديث:

ن� عن  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن رسول اهللا  -ر7 اهللا عنه-أ0 ذر  عنبن عبد ا�جيد 
  إتيان ال�ساء � أعجازهن.

 عنNمد بن شوLة  عنصالح بن أWد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه
   أ0 حنيفة. عنالقاسم بن ا�©م 

  ورواه
ً
أ0  عنعبد العزHز بن عبيد اهللا اwاش�  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن Üì  عنأيضا

 Vما�  أ0 حنيفة. عنTU ا
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أ0 الفضل أWد بن خ�ون  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
 عن¥ عبد اهللا بن طاهر القزوH عنش�ب إأ0 نé أWد بن  عنأQ 0 بن شاذان  عن

 ¥Hة القزوrسن  عنإسماعيل بن تو�  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنNمد بن ا
 عنثمامة  عنأ0 قدامة ا�نهال بن خليفة ا4كو³  عنأبو حنيفة  ]��#�/:<[ا�ديث:

  حرام إتيان ال�ساء � Nاشهن.  :قال -ر7 اهللا عنه-عبد اهللا بن �سعود  عنأ0 القعقاع 
ا�سن بن  عنأ0 العباس أWد بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 

  أ0 حنيفة.  عنTU بن نé بن حاجب  عنعبد العزHز بن عبيد اهللا  عنNمد العطار 
  وا�سن بن زHاد.  ،وأبو يوسف ،أ0 حنيفة Wزة بن حبيب عن ورواه :قال ا�افظ

  ورواه
ً
TU بن نé بن  عناسم عبد العزHز العباþ أ0 الق عنNمد بن Üì  عنأيضا

  ا�ديث. - ا�نهال بن عمرو عنأ0 حنيفة  عنحاجب 
أ0 ب©ر أWد بن Q بن  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري  وأخرجه

 
ً
  أ0 عبد اهللا أWد بن Nمد عنثابت ا�طيب ا�غدادي إذنا

ً
Nمد بن  عنبن Q القéي لفظا

ا�سن بن Nمد بن ا�سن القطان  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنأWد بن Wاد بن سفيان 
  أ0 حنيفة. عنTU بن نé  عنعبد العزHز بن عبيد اهللا  عنا�غدادي 

  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
 عنTU بن أ0 كث�  عن4رWن ش*بان بن عبد ا عنأبو حنيفة  ]#�#�/><[ا�ديث:

ص@ اهللا عليه وآ< -قال: قال رسول اهللا  -ر7 اهللا عنه-أ0 هرHرة  عنا�هاجر بن عكرمة 
  . ‘‘وال تنكح ا�يب حu ¢ستأذن .ورضاها سكوتها ،ال تنكح ا�كر حu ¢ستأ�ر’’ :-وسلم

  أ0 حنيفة.  عنا�ارود بن يزHد  عنNمد بن األÓس ا4سل�  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  أ0 حنيفة  عنQ بن سعيد ا4كو³  عنعبد اهللا الط·ي  عنNمد بن صالح  عن ورواه
  أ0 حنيفة.  عنأبيه  عنNمد بن أ0 معاذ  عنإسماعيل بن ¡�  عن ورواه
أبيه خاb بن اwياج بن ¡سطام  عنأ0 ب©ر ا4رازي أWد بن Nمد بن يزHد  عن ورواه

  أ0 حنيفة.  عنأبيه  عن
  أ0 حنيفة.  عنقرأت � كتاب Wزة بن حبيب  :أWد بن Nمد بن سعيد اwمداV قال عن ورواه
  أ0 حنيفة.  عنأيوب بن هاV  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عن ورواه
أTU 0 عبد ا�ميد  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أWد بن أ0 مقاتل  عن ورواه



 
  � ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

 Vما�  أ0 حنيفة.  عنا
عبد العزHز بن خاb  عنTU بن �و�  عنعبد اهللا بن Nمد بن Q ا�ل�  عن ورواه

  أ0 حنيفة.  عن
  أ0 حنيفة.  عنأسد بن عمرو  عنÄعة بن عبد اهللا  عنأ0 إسحاق ا4سمسار  عن ورواه
  أ0 حنيفة. عنأ0 يوسف  عن¡� بن ا4و�د  عنNمد بن ا�سن ال�ار  عن ورواه
  أ0 حنيفة.  عنا�سن بن زHاد  عنالفتح بن عمرو  عنسهيل بن ¡�  عن ورواه
وأ0  ،نوح بن دراج عنعمرو بن Wيد  عنNمد بن إبراهيم بن زHاد ا4رازي  عن ورواه

  أ0 حنيفة.  عنو سليمان بن عمرو ا�خÊ èهم  ،شهاب ا�ياط
  أ0 حنيفة. عنأبيه  عن بن يزHد هللاأ0 عبد ا عنNمد بن رجاء بن قر�ش ا�خاري  عن ورواه

 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أWد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه
 Vما�  أ0 حنيفة.  عنأTU 0 ا

  ورواه
ً
أ0 فروة يزHد بن  عنإبراهيم بن عبد ا4سالم العن·ي  عنNمد بن Üì  عنأيضا

إذا ذكرت  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-و¾ن ا��  :وزاد � آخره ،أ0 حنيفة عنسابق  عنNمد 
 يذكر فالنة’’فيقول:  ،إحدى بناته أ� خدرها

ً
  فإن سكتت زوجها. ‘‘إن فالنا

و ا�سن بن  ،و أسد بن عمرو ،و أبو يوسف ،أ0 حنيفة Wزة ا4زHات عنرواه  :قال ا�افظ
و Nمد بن  ،و خاb بن سليمان ،و أبو عبد ا4رWن ا�قري ،و سعيد بن عبد اهللا ا��و# ،زHاد

  و عبد العزHز بن خاb. ،ا�سن
Nمد بن  )®(أ0 عبد اهللا عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

 éد  عنأ0 نWز بن أHمد عبد العزN 0ن بن عثمان  عنأWمد عبد ا4رN 0س�  عنأ�أ0 ا
أ0 عبد ا4رWن ا�قري  عنأ0 م*�ة  عنأTU 0 ا�ماV  عنخيثمة بن سليمان الطرابل$ 

  أ0 حنيفة.  عن
Nمود بن  عنNمد بن عبد اهللا ا�غالV  عنالقا7 عمر بن ا�سن األشناV  وأخرجه

  أ0 حنيفة. عنالفضل بن �و� ا4س*ناV  عنآدم 
أبيه  عند بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده ا�افظ أبو ب©ر أW وأخرجه

 -إ� قو<-أ0 حنيفة  عنNمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  عنNمد بن خاb بن خ¨ 
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  حu ¢ستأذن.
ا�هاجر بن  عنTU بن أ0 كث�  عنش*بان  عنأبو حنيفة  ]�۳#�/<<[ا�ديث:

إذا أراد تزوHج  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-=ن ا��  :قال -ر7 اهللا عنه-أ0 هرHرة  عنعكرمة 
 يذكر فالنة’’يقول:  ،إحدى بناته

ً
  زوجها. يثم  ‘‘إن فالنا

   .أ0 حنيفة عنا�ارود بن يزHد  عنNمد بن األÓس ا4سل�  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
عبد العزHز بن خاb  عنTU بن �و�  عن� Nمد بن عبد اهللا بن Q ا�ل عن ورواه

دنا من  ،إذا زوج إحدى بناته -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-=ن ا��  :أ0 حنيفة غ� أنه قال عن
 يذكر فالنة’’خدرها فيقول: 

ً
   .ثم يزوجها ‘‘إن فالنا

ص@ - =ن ا��  :أ0 حنيفة بإسناده غ� أنه قال عنصالح بن أWد بن أ0 مقاتل  عن ورواه
 يذكر فالنة’’فيقول:  ،إذا ذكرت إحدى بناته أ� خدرها - اهللا عليه وآ< وسلم

ً
  ثم يزوجها.  ‘‘إن فالنا

أبيه  عنخاb بن هياج بن ¡سطام  عنأبيه  عنأWد بن Nمد بن يزHد ا4رازي  عن ورواه
  أ0 حنيفة. عن

أسد بن عمرو  عنأ0 حفص أWد بن حفص ا�خاري  عنهارون بن هشام  عن ورواه
إذا خطبت إحدى بناته أ�  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-=ن ا��  :أ0 حنيفة غ� أنه قال عن

 يذكر فالنة’’فيقول:  ،خدرها
ً
  ثم ذهب فأن©حها.  ،إن فالنا

 عن ورواهأ0 حنيفة.  عنأبيه  عنQ بن سعيد  عنNمد بن صالح الط·ي  عن رواه
 عن ورواهأ0 حنيفة.  عنعبد اهللا بن ا4ز�r  عنأبيه  عنجعفر بن Nمد  عنأWد بن Nمد 

Vمداwمد ابن سعيد اN د بنWزة  :قال ،أW د بن  عن ورواهأ0 حنيفة.  عنقرأت � كتابWأ
أWد بن Nمد  عن ورواهأ0 حنيفة.  عنأيوب بن هاVء  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنNمد 

أWد عن  ورواهأ0 حنيفة.  عنأبيه  عنTU بن حسن  عنقرأت � كتاب حس� بن Q  :قال
 ورواهأ0 حنيفة.  عنأبيه سعيد بن أ0 ا�هم  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنبن Nمد 

 أ0 حنيفة. ورواه عنسابق  عنأ0 فروة  عنأبيه  عنجعفر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عن

Wاد بن  عن أ0 حنيفة. ورواه عنأ0 يوسف  عن¡� بن ا4و�د  عنسن ال�ار Nمد بن ا� عن
  أ0 حنيفة Êهم بلفظ أسد بن عمرو. عنا�سن بن زHاد  عنا4و�د بن Wاد  عنأWد ا�روزي 

 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أWد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه
 Vما�  فإن أذنت زوجها. :أ0 حنيفة غ� أنه زاد � آخره عنأTU 0 عبد ا�ميد ا



 
 �� ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 
ال تنكح ا�كر حu  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�۴#�/���[ا�ديث:

 ال �ستطيع wا ا4رجال معه.  :وقال .¢ستأ�ر ورضاها سكوتها
ً
  Ý أعلم بنفسها لعل بها عيبا

ال  ،أ0 حنيفة ثم قال Nمد: وrه نأخذ عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
وهو قول أ0 حنيفة  ،ورضاها سكوتها ،زوجها واb أو غ�ه ،نرى أن تÖوج ا�كر ا�الغة إال بإذنها

  .-ر7 اهللا عنه-
أتت  :قال ،Åاهد عنالطا)  )®([بن àئذ] أيوب عنأبو حنيفة  ]�۵#�/���[ا�ديث:

 ��فلم ¢سأ<  ،خذته بيده وÝ حب@آمعها ابن رضيع وابن Ý  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا�رأة ا
 إال أعطاها إياه رWة wا

ً
، رحيمات)۱( [�رضيات]حا�الت واbات ’’ :فلما أدبرت قال ،ش*ئا

  4وال ما يأت� Æ أزواجهن دخلت �صلياتهن ا�نة.  )۱( [بأوالد%ن]
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنا�سن � اآلثار فرواه  اإلمام Nمد بنأخرجه 

أبيه  عنابن س·ة  عنأ0 عون Nمد بن عبد اهللا  عنأبو حنيفة  ]�۶#�/#��[ا�ديث:
 ��  ن� àم فتح �كة عن متعة ال�ساء.  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن ا

إدر�س  عنأWد بن Nمد بن مقاتل ا4رازي  عنالقا7 عمر بن ا�سن األشناV أخرجه 
  أ0 حنيفة. ورواه عنا�سن بن زHاد  عنبن إبراهيم 

ً
TU  عنا�سن بن Q ا4لؤ4ؤي  عنأيضا

  أ0 حنيفة. عنأبيه  عنأخيه زHاد بن ا�سن  عنبن ا�سن بن الفرات 
أ0 الفضل أWد بن  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل�  وأخرجه

القا7 عمر بن ا�سن  عنأ0 عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا< أQ 0  عنخ�ون 
  .-ر7 اهللا عنه-األشناV بإسناده إ� أ0 حنيفة 

ا4رrيع  عنأبيه  عنيو2س بن عبد اهللا بن أ0 فروة  عنأبو حنيفة  ]�۷#�/��1[ا�ديث:
  .عن متعة ال�ساء àم فتح �كة - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- ن� ا��  :س·ة قال عنبن س·ة ا�ه¥ 
Nمد بن  عنTU بن صاعد و Nمد بن إسحاق ¬هما  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  أ0 حنيفة.  عنعبيد اهللا بن �و�  عنعثمان بن كرامة 
هذا  :قال ،عبد اهللا بن أWد بن بهلول عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عن ورواه

 عنأ0 و القاسم بن معن  حدث¥ :فقرأت فيه قال ،كتاب جدي إسماعيل بن Wاد بن أ0 حنيفة
  àم ا�ج.  :أ0 حنيفة غ� أنه قال
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 عنأبيه  عنNمود بن Q بن عبيد أ0 عبد ا4رWن  عنأWد بن Nمد  عن ورواه
 :قال ا4صلت بن ا�جاج àم الفتح. :أ0 حنيفة غ� أنه قال عنأبيه  عنا4صلت بن ا�جاج 

  أبيه مثله.  عنا4رrيع بن س·ة  عنيو2س بن عبد اهللا  حدثCو
أ0 حنيفة غ� أنه  عنزفر  عنسليمان  إبراهيم بن عنWدان بن ذي ا�ون  عن ورواه

  يوم فتح �كة.  :قال
  أ0 حنيفة.  عننé بن عبد ا�لك  عنجده  عنصالح بن منصور بن نé ا4صغاV  عن ورواه
�سعود بن جوHرHة  عنأWد بن العباس  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عن ورواه

  أ0 حنيفة. عنا�عا& بن عمران  عن
أعطاV إسماعيل بن Nمد بن إسماعيل بن TU كتاب جده  :أWد بن Nمد قال عن ورواه

Wدان بن  عن م فتح �كة. ورواهà :وقال ،أ0 حنيفة عنإسماعيل بن TU ا4ص�³ ف�ن فيه 
  أ0 حنيفة. عنTU بن �و� ا�قري  عنذي ا�ون 

أ0 ا�سن Q بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
أ0  عنأ0 ا�س� Nمد بن Nمد بن �و� األهوازي  عن ءا�س� بن Q بن قر�ش ا�نا

ا4صلت بن ا�جاج  عنأبيه  عنNمود بن Q  عنالعباس أWد بن Nمد بن سعيد بن عقدة 
  أ0 حنيفة.  عن

أ0  عنأ0 ب©ر األبهري  عنأN 0مد الفارþ  عنأ0 طالب بن يوسف  عن ورواه
 Vرا�  أ0 حنيفة.  عنNمد بن ا�سن  عنجده عمرو بن أ0 عمرو  عنعروrة ا

أWد ا�تو' Æ ) ®(و اH�4ف أ0 ا4سعادات أWد بن ، بن Q األنصاريعبد اهللا عن ورواه
القا7 اإلمام أ0 عبد اهللا  عنأWد بن عبد اهللا بن Q بن ثابت ا�طيب  عناهللا ¬هما 

أWد  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنعبد اهللا بن Nمد بن عبد اهللا ا�عدل  عنا4صيمري 
 عن�و� ا�ه¥  عنأ0 حنيفة. عنا�عا& بن عمران  عن�سعود بن جوHرHة  عنبن العباس 

وkنما  ؛همٌ وهو وَ  ‘‘�و� ا�ه¥ أبو حنيفة عن’’ :هكذا قال: قال ابن خ�و ،أبيه عنا4رrيع بن س·ة 
أ0 حنيفة Æ  عنوقد رواه  )Ñ(أبيه قال عنس·ة  عنNمد بن عبد اهللا  عنا4صواب أبو حنيفة 

  وأبو عبد ا4رWن ا�قري. ،وعبد اهللا بن �و� ،والقاسم بن معن ،فر بن اwذيلا4صواب ز
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س·ة  عنNمد بن عبد اهللا  عنNمد بن شهاب  عنأبو حنيفة  ]�۸#�/��3[ا�ديث:

  عن متعة ال�ساء يوم فتح �كة. -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ن� ا��  :أبيه قال عنا�ه¥ 
  أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 � 2سخته فرواه  وأخرجه

ً
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنأيضا

ص@ اهللا عليه -ا�©م بن زHاد رفعه إ� ا��  عنأبو حنيفة  ]�۹#�/��5[ا�ديث:
ص@ اهللا عليه وآ< - ما أنا بمÖوجة حu أل( ا�� :فقالت ،أن ا�رأة خطبت إ� أبيها :-وآ< وسلم

 ؟ما حق ا4زوج Æ زوجته !يا رسول اهللا :فقالت ،فأتته ،فأسأ< ما حق ا4زوج Æ زوجته -وسلم
وخزنة  ،وا4روح األم� ،وا�الئ©ة ،إن خرجت من ب*تها بغ� إذن منه 4م يزل اهللا يلعنها’’ :قال

إن ’’ :قال ؟وما حق ا4زوج Æ ا4زوجة !يا رسول اهللا :قالت ‘‘حu ترجع ،وخزنة العذاب ،ا4رWة
ما حق  !يا رسول اهللا :قالت ،‘‘4م ي©ن wا أن تمنعه )®(]تبق[سأwا عن نفسها وÆ Ý ظهر 

  :فقال رجل من القوم ‘‘إن غضب فل}ضه’’ :قال ؟ا4زوج Æ زوجته
ً
وkن  !نعم’’ :قال ،وkن =ن ظا�ا

 
ً
  ما أنا مÖوجة بعدما أسمع.  :قالت ،‘‘=ن ظا�ا

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
أن ا�رأة خطبت إ� أبيها  :ا�©م بن زHاد ا�زري عنأبو حنيفة  ]۲۰#�/��7[ا�ديث:

< عن حق وأسأ - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- فقالت 4ست بفاعلة حu أستأذن رسول اهللا  ،فاستأذنها
 ’’ :- ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- فقال  ،فأتته ذاكرة ذ4ك < ،ا4زوج

ً
  ،من حقه �راقبة اهللا فيه نظرا

ً
 ،وسمعا

 
ً
  ،ونطقا

ً
  ،وrطشا

ً
  ،وسعيا

ً
  ،و��rا

ً
  ،و�لöسا

ً
  ،ورàية < � سائر ذ4ك ،ومطعما

ً
  ،وحفظا

ً
 ،و�وافقة ،وkيثارا

 �ا أوجب اهللا <
ً
  .‘‘أنت أعرف’’ :فقال ،أحذر أن أعجز عن بعض ذ4ك !يا رسول اهللا :فقالت ‘‘واح}اما

القاسم بن  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  أ0 حنيفة. عنأ0 يوسف  عنNمد بن Nمد  عنWاد  عنNمد 

إبراهيم � ا4رجل يÖوج األمة ثم يطلقها  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۲۱#�/��۷[ا�ديث:
 )Ñ([ثم اش}ا%ا] وkن طلقها ث�ت� )۱( [وkن أعتق+ا فله أن يÖوج+ا] ،يطأها :قال ،واحدة ثم �ش}Hها

 غ�ه
ً
فإن =ن الطالق واحدة فله أن  ،وLذ4ك 4و أعتقت ،فل*س < أن يطأها حu تنكح زوجا

 غ�ه.  ،يÖوجها
ً
  وkن =ن ث�ت� فل*س < أن يÖوجها حu تنكح زوجا

وrهذا Êه  :أ0 حنيفة. ثم قال Nمد عناإلمام Nمد ابن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
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 �Ë ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
فإنها  ،إذا طلق ا�ر األمة :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۲##�/>��[ا�ديث:

وال Þل  ،فإن 4م ت©ن Þيض فشهر ونصف ،وعدتها حيضتان إن =نت Þيض ،�ö بطلقت�ت
 غ�ه

ً
وعدتها ثالث حيض إن  ،و4و طلق العبد ا�رأته وÝ حرة بانت بثالث ،حu تنكح زوجا

  فعدتها ثالثة أشهر.  ،وkن =نت ال Þيض ،=نت Þيض
وrهذا Êه  :ثم قال Nمد ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  وهو قول أ0 حنيفة. ،الطالق والعدة بال�ساء ،نأخذ
رجل يد, عباد بن  عنWيد بن ق*س األعرج  عنأبو حنيفة  ]1##�/<��[ا�ديث:

ا�كر ’’ :- ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر7 اهللا عنه-أ0 ذر  عنعبد ا�جيد 
   .‘‘وا�يب أحق بنفسها من و�ها ،¢ستأ�ر

عبد العزHز بن  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن Üì  عن ا�افظ طلحة بن Nمد � �سندهأخرجه 
  .- ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنTU بن نé بن حاجب القرd  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا اwاش� 

إبراهيم قال � ا4رجل ي©ون عنده  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۴##�/���[ا�ديث:
فل*س < أن يطأ األخرى حu يملك فرج ال� وطئ غ�ه بن�ح  :أختان ØلوLتان فوطئ إحداهما

فليعÖل ا�رأته حu تعتد األمة من  ،وkن =نتا أخت� إحداهما ا�رأته فوطئ األمة منهما ،أو بيع
   .ن ا�اء يع¥ ا�يضkمائه و

أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه نأخذ إال  عن�سن � اآلثار فرواه اإلمام Nمد بن اأخرجه 
� خصلة واحدة ال ي�ب- < أن يطأ ا�رأته إذا وطئ أختها حu يملك فرج أختها غ�ه بن�ح أو 

  وهو قول أ0 حنيفة. ،�لك بعدما ¢سª·ئ �يضة
أنه قال � األمت� األخت�  )®(عمر عناwيثم  عنأبو حنيفة  ]۵##�/���[ا�ديث:

   .نه ال يطأ األخرى حu يملك فرج ال� وطئ غ�هإ :ي©ونان عند ا4رجل يطأ إحداهما
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

إبراهيم أنه =ن ي©ره أن يطأ ا4رجل  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۶##�/#��[ا�ديث:
  اب�تها وأختها أو عمتها أو خاYها و¾ن ي©ره من اإلماء ما ي©ره من ا�رائر. أمته و

وهو  ،أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه نأخذ عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
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 ×� ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

قول أ0 حنيفة d òء ي©ره من ا��ح ي©ره من اإلماء إال خصلة واحدة Fمع من اإلماء ما 
  وهو قول أ0 حنيفة. ،وال يÖوج فوق أرrع حرائر وأرrع من اإلماء ،أحب

 عنا�ستورد بن األحنف  عنسلمة بن كهيل  عنأبو حنيفة  ]۷##�/��1[ا�ديث:
نه يرHد بيع وbي kو ،إV تزوجت و�دة لع� فوbت م¥ :فقال ،عبد اهللا بن �سعود أن رجًال أتاه

  كذب ل*س < ذ4ك.  :فقال ،منها
 أخ/ناأ0 ا�سن Nمد بن إبراهيم ا�غوي  عن ا�افظ Nمد بن ا�ظفر � �سندهأخرجه 

  أ0 حنيفة. عنأبو عبد اهللا Nمد بن شجاع ا�ل� 
أ0 الفضل أWد بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

عبد  عنش�ب إأ0 نé أWد بن  عنأQ 0 ا�سن بن أWد بن شاذان  عنا�سن بن خ�ون 
   .أ0 حنيفة عنNمد بن ا�سن  عنإسماعيل بن توrة القزوH¥  عناهللا بن طاهر 
ا�افظ Nمد بن  عنأN 0مد ا�وهري  عنا�بارك بن عبد ا�بار ا4ص�³  عن ورواه

  أ0 حنيفة. عنا�ظفر 
ة. ثم قال Nمد: وrه نأخذ من أ0 حنيف عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،�لك ذا رحم Nرم فهو حر
  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۸#��/��3[ا�ديث:

ً
إذا طلق األمة زوجها طالقا

وkن =ن ا4زوج ال يملك ا4رجعة فأعتقت فعدتها  ،فإن أعتقت فعدتها عدة ا�رة ،يملك ا4رجعة
  عدة األمة. 

وهو  ،أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه نأخذ عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-قول أ0 حنيفة 

أ0  عنعبد اهللا بن ا�ارث  عنزHاد بن عالقة  عنأبو حنيفة  ]۹##�/��۵[ا�ديث:
فإV ��ثر ب©م األ�م  ؛تناسلوا ،تناكحوا’’ :- ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ل رسول اهللا �و� قال: قا

  . ‘‘يوم القيامة
Nمد بن أWد  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنأTU 0 ا�ماV  عنابن أ0 غسان  عنبن هارون 
قال  ،يÖوج :إبراهيم أنه قال � ا4سكران عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�1#�/��7[ا�ديث:

  Fوز عليه d òء صنعه. 



 
 �ã ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 

أ0 حنيفة. ثم قال Nمد: وrه نأخذ إال  عن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواهأخرجه 
ك =ن منه إن ذ4 :فقال ،ثم صحا ،فارتد عن اإلسالم ،خصلة واحدة إذا ذهب عقله من ا4سكر

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،و4م تú منه ا�رأته ،بغ� عقل قبل ذ4ك منه
سعيد بن أ0 سعيد  عنإسماعيل بن أمية ا�¶  عنأبو حنيفة  ]�1#�/:��[ا�ديث:

ال Uل فرج ا�ملو¾ت إال �ن باع أو وهب أو  :أنه قال -ر7 اهللا عنهما-ابن عمر  عنا�ق·ي 
  تصدق أو أعتق يع¥ بذ4ك ا�ملوك. 

أ0 الفضل أWد بن خ�ون  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 
 عنعبد اهللا بن طاهر القزوH¥  عنش�ب إأ0 نé أWد بن  عنأQ 0 بن شاذان  عن

 ¥Hة القزوrعنإسماعيل بن تو N سن�  أ0 حنيفة.  عنمد بن ا
أ0 القاسم بن ا�الج  عنQ بن أQ 0  عنأWد بن عبد ا�بار  )®(أ0 سعد عن ورواه

إبراهيم بن  عنا�سن بن صالح  عنجعفر بن Nمد  عنأWد بن Nمد بن سعيد ا�افظ  عن
 bعنخا  Vأ0 حنيفة. عنيوسف بن يعقوب ا4صغا  

  أ0 حنيفة. عنن � اآلثار فرواه اإلمام Nمد بن ا�س وأخرجه
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

ابن عباس  عنجابر بن زHد  عنعمرو بن دينار  عنأبو حنيفة  ]#1#�/>��[ا�ديث:
  :قال -ر7 اهللا عنهما-

ً
وجعل ا4ص·  ،و�ن خO العنت ،رخص � ن©اح األمة �ن ال Fد طوال

 من ن©اح األمة 
ً
  ۔خ�ا

Nمد بن عثمان  عنQ بن Nمد بن عبيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنأ0 يوسف القا7  عن¡� بن ا4و�د  عن

ص@ اهللا عليه وآ< -إبراهيم أن ا��  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]1۳#�/<��[ا�ديث:
  يباÓ بعض أزواجه وÝ حائض.  =ن -وسلم

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 )Ñ(إV أللعب Æ بطن ا�رأة :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]1۴#�/�#�[ا�ديث:

  ئض. حu أق� شهو/ وÝ حا
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
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 ®� ا�اب ا�الث والع�ون � ا��ح   اإلمام األعظمجامع �سانيد 
ابن  عنأ0 ذراع  عنكث� ا4رماح األصم ا4كو³  عنأبو حنيفة  ]1۵#�/۱#�[ا�ديث:

J ﴿ :� قو< عز وجل -ر7 اهللا عنهما-عمر   K  LM N O  P  Q﴾)®(  
ً
قبًال ودبرا

 وضده. 
ً
  � ا�آ" عزال

جعفر  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
 Vسن الق*$ ا4زعفرا�و إبراهيم بن �و�  ،سهل بن عثمان و Nمد بن �روان عنبن Nمد بن ا

  أ0 حنيفة. عنوLيع بن ا�راح  عنÊهم 
أ0 الفضل  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

عبد اهللا بن  عنش�ب إالقا7 أ0 نé أWد بن  عنأQ 0 بن شاذان  عنأWد بن خ�ون 
 ¥Hعنطاهر القزو  ¥Hة القزوrسن  عنإسماعيل بن تو�  أ0 حنيفة. عنNمد بن ا
  اإلمام أ0 حنيفة.  عن اآلثار فرواه اإلمام Nمد بن ا�سن � وأخرجه
أبيه  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده  وأخرجه

أ0  عنNمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  عنNمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ 
  .- ر7 اهللا عنه- حنيفة 

ر7 -عبد اهللا بن �سعود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]1۶#�/۲#�[ا�ديث:
#  ﴿أنه قال 2سخت سورة ال�ساء القéى ò عدة � القرآن  -اهللا عنه  �   !  

$  "4﴾.)Ñ(   
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

إذا طلقت أو مات عنها زوجها فوbت بعد ذ4ك بيوم أو أقل أو أáâ  ،وهو قول أ0 حنيفة ،نأخذ
  وحلت 4لرجال من ساعتها وkن =نت � نفاسها. ،انقضت عدتها

ثم  ،إبراهيم إذا طلق ا4رجل ا�رأته عنWاد  عنأبو حنيفة  ]1۷#�/1#�[ا�ديث:
 فقد انقضت عدتها. 

ً
  أسقطت سقطا
وهو  ،ثم قال Nمد: وrه نأخذ ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 حu �سªب� dء من خلقه شعر أو ظفر 
ً
قول أ0 حنيفة ل©ن ال ي©ون ا4سقط عندنا سقطا

 4م �سúª خلقه 4م تنقض به العدة ،وغ� ذ4ك
ً
  أ0 حنيفة. عنوهو قول  ،فإذا وضعت ش*ئا
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 �Ñ ا�اب ا4رابع والع�ون � الطالق    اإلمام األعظمجامع �سانيد 

  ااب اHرابع والع�ون
  � الطالق

ص@ -أن ا��  -ر7 اهللا عنه-جابر عن أ0 ا4ز�r  عنأبو حنيفة  ]1۸#�/�[ا�ديث:
  . ‘‘اعتدي’’قال 4سودة ح� طلقها  -اهللا عليه وآ< وسلم

ا�س� بن ¡� بن القاسم  عنزLرHا بن TU ا�*سابوري  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  أ0 حنيفة.  عنعصمة بن ورقاء  عنأبيه  عن

أWد بن عبيد  عنQ بن Nمد بن عبيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنإبراهيم بن طهمان  عنأبيه  عنأWد بن حفص  عناهللا 

ر7 -عبد اهللا بن �سعود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]1۹#�/#[ا�ديث:
   العدة. ات �أنه =ن يرد ا�تو1 عنهن أزواجهن من ظهر ا�يف ëرجن حاجّ  :-اهللا عنه

أ0 القاسم بن أWد بن  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
Nمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن  عنNمد بن عمر 

  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل�  عن
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

- أبيه قال: قال رسول اهللا  عنأ0 بردة  عنأ0 إسحاق  عنأبو حنيفة  ]۴۰#�/1[ا�ديث:
  . ‘‘قد راجعتك ،يقول: قد طلقتك ،ما بال أقوام يلعبون �دود اهللا تعا�’’ :- ص@ اهللا عليه وآ< وسلم

أ0 عبد اهللا بن أ0 ب©ر بن أ0  عنصالح بن أ0 رميح  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .- ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنNمد بن عباد  عنبن أ0 حاتم بن نé ا�éي  )®(عمر عنخيثمة 

أنه  :عبد اهللا بن أ2س ا�خè عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۴۱#�/3[ا�ديث:
فخرج Æ أصحابه وHده ورأسه  ،ثم قدم فوقع عليها ،ثم �ب عنها �سة أشهر ،آ� من ا�رأته

فإنا  :قا4وا !ب@ :قال ،أ4م ت©ن آ�ت منها :قا4وا !نعم :قال ،أصبت من فالنة :قا4وا ،يقطر ماء
  ،نتخوف أن ت©ون قد بانت منك

ً
فانطلقوا إ� عبد  ،فانطلقوا إ� علقمة فلم Fدوا عنده ش*ئا

ثم ëطبها فأتاها فأخ·ها أنها  ،ن يأتيها فيخ·ها بأنها بانت منهفأ�ره أ ،اهللا بن �سعود فذكروا أ�ره
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  ثم خطبها فÖوجها Æ مثاقيل فضة.  ،أ�لك �فسها
 عنأ0 القاسم بن أWد  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 

Nمد بن شجاع  عنNمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن 
  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عن

  .-رWه اهللا- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
ر7 اهللا -عبد اهللا بن عمر  عنعطية العو³  عنأبو حنيفة  ]3۲#�/5[ا�ديث:

  . ‘‘وعدتها حيضتان ،طالق األمة ث�تان’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-قال: قال رسول اهللا  -عنهما
عبد اهللا بن أ0 ب©ر بن أ0 خيثمة  عنصالح بن أ0 رميح  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  .- ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنالفضل بن عي*نة  عنهارون بن Wيد  عنأWد بن Nمد بن زه� 
إذا كتب ا4رجل بطالق  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3۳#�/7[ا�ديث:

 ،أو بدا < أن ال يبعث به فلم يصل إ�ها ،فإن ضاع ا4كتاب ‘‘إن أتاك كتا0 فأنت طالق’’ا�رأته 
  ف	 طالق أتاها أو 4م يأتها.  ‘‘فأنت طالق’’ !وkن كتب أما بعد ،فل*ست بطالق

�³ ا�بارك بن عبد ا�بار ا4ص عنا�افظ ا�سن بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 
 عنأ0 ب©ر أWد بن جعفر بن Wدان القطيè  عنأ0 منصور Nمد بن Nمد بن عثمان  عن

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنأ0 عبد ا4رWن ا�قري  عن¡� بن �و� 
أنت طالق ’’ :قال ال�رأته ،إبراهيم � رجل عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3۴#�/:[ا�ديث:

 إن شاء اهللا
ً
  وال يقع عليها الطالق.  ،ل*س ¡Oء :قال ‘‘ثالثا

ثم قال Nمد:  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 بمش2ية قدّ 

ً
  ره.مه أو أخّ وrه نأخذ إذا =ن �وصوال

ر7 اهللا -ùàشة  عناألسود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3۵#�/>[ا�ديث:
.  ،فاخ}ناه -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-رسول اهللا خ�نا  :قالت -عنها

ً
  فلم يعد ذ4ك طالقا

Nمد بن ا�هاجر  عنالعباس بن عزHر القطان ا�روزي  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  أ0 حنيفة. عنأà 0صم  عن

أ0 طالب بن يوسف  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
جده عمرو بن أ0  عنأ0 عروrة ا�راV  عنأ0 ب©ر األبهري  عنأN 0مد ا�وهري  عن

  أ0 حنيفة.  عنNمد بن ا�سن ا4ش*باV  عنعمرو 
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عبد ا4رWن  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنأ0 القاسم بن أWد بن عمر  عن ورواه
  أ0 حنيفة. عناد ا�سن بن زH عنبن شجاع  Nمد عنNمد بن إبراهيم  عنبن عمر 

  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنNمد بن ا�سن � 2سخته فرواه  وأخرجه

 من  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3۶#�/<[ا�ديث:
ً
إذا �لك ا4رجل ش*ئا

 من زوجها فقد فسد ا��ح.  ،ا�رأته فسد ا��ح
ً
  وkذا �لكت ش*ئا

أ0 ا�س� ا�بارك بن عبد  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 
أ0 ب©ر أWد بن جعفر بن Wدان  عنأ0 منصور Nمد بن Nمد بن عثمان  عنا�بار ا4ص�³ 

 èن ا�قري  عن¡� بن �و�  عنالقطيWر7 اهللا عنه-نيفة أ0 ح عنأ0 عبد ا4ر-.  
ر7 اهللا -ùàشة  عناألسود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3۷#�/��[ا�ديث:

  . ‘‘اعتدي’’ :قال 4سودة ح� طلقها -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن رسول اهللا  :-عنها
 عنعمرو بن Wيد  عنNمد بن إبراهيم بن زHاد ا4رازي  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنسلم بن سا4م 
فيئه  أن ا�و
 :علقمة عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3۸#�/��[ا�ديث:

  إال أن ي©ون به عذر.  ،ا�ماع
أWد بن Q بن Nمد ا�طيب  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

Nمد بن Nمد بن  عنا�سن بن رشيق  عنعة Q بن رrي عنNمد بن أWد بن ا�طيب  عن
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنWاد بن أ0 حنيفة  عنصالح بن Nمد  عنحفص 

أنه طلق  :ابن عمر عنرجل  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3۹#�/#�[ا�ديث:
فاحªسب الطلقة  ،فلما طهرت من حيضتها طلقها ،فراجعها ،فعيب ذ4ك عليه ،ا�رأته وÝ حائض

  ال� =ن أوقع عليها وÝ حائض. 
سليمان بن  عنعبد اهللا بن Nمد بن عبد اهللا ا�هرواV  عن أبو Nمد ا�خاريأخرجه 

  أ0 حنيفة. عنWاد بن أ0 حنيفة  عنداؤد بن أسد  عنالفضل 
ال  ،اإلمام أ0 حنيفة ثم قال Nمد: وrه نأخذ عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  و4كنه يطلقها إذا طهرت من حيضة أخرى. ،نرى أن يطلقها � طهرها من ا�يضة ال� طلقها فيها
إذا أراد ا4رجل أن يطلق  :قال ،إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�5#�/�1[ا�ديث:
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ثم ي}Lها  ،ثم يطلقها تطليقة من غ� Äاع ،ا�رأته 4لسنة ترLها حÞ uيض وتطهر من حيضتها
  ،حu تنق� عدتها

ً
  :وkن شاء طلقها ثالثا

ً
   .عند ò طهر تطليقة حu يطلقها ثالثا

  أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
إذا أراد ا4رجل أن يطلق  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�5#�/�3[ا�ديث:

  فليطلقها عند غرة ò هالل.  ،ا�رأته ا�ا�ل 4لسنة
وrه =ن  :ثم قال Nمد ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 ،أو مu شاء ،طالق ا�ا�ل 4لسنة طلقة واحدة � غرة اwالل :أما � قو�ا ،يأخذ أبو حنيفة
وrلغنا Ãو ذ4ك  ،و جابر بن عبد اهللا ،ا�سن ا�éيعن وLذ4ك بلغنا  ،وL{Hها حu تضع Wلها

  .-ر7 اهللا عنهم-عبد اهللا بن �سعود عن 
أن سöيعة بنت ا�ارث األسلمية  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5۲#�/�5[ا�ديث:
  ،مات عنها زوجها

ً
تزHنت وتصنعت  :افقال w ،ا4سنابلفمر بها أبو  ،فوbت �مسة وع�Hن يوما

ص@ اهللا عليه وآ< -فأتت رسول اهللا  ،¬ ورب ا4كعبة حu يبلغ أق3 األجل� !ترHدين ا�اءة
  . ‘‘إذا =ن ذ4ك فآذن*نا ،كذب أبو ا4سنابل’’ :فقال -وسلم

أ0 ا�س� بن  عنأ0 الغنائم بن أ0 عثمان  عنا�افظ ابن خ�و � �سنده أخرجه 
  أ0 حنيفة.  عنهوذة  عنسهل ا�غوي  حامد بن عنأ0 سهل بن زHاد  عنقوHه زر

عبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن  عنأ0 القاسم بن أWد بن عمر  عن ورواه
أ0 حنيفة غ� أنه  عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل�  عنNمد بن إبراهيم  عن
  ا�ديث.  - �لةوbت بعد وفاته ¡سبع ع�ة  :قال

Q بن رrيعة  عنNمد بن أWد ا�طيب  عنأWد بن Q بن Nمد ا�طيب  عن ورواه
Wاد بن أ0 حنيفة  عنصالح بن Nمد  عنNمد بن Nمد بن حفص  عنا�سن بن رشيق  عن
  أ0 حنيفة با4لفظ األول. عن

- ابن عمر  عنسعيد بن ا�سيب  عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة  ]51#�/�7[ا�ديث:
 ’’ :- ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- قال: قال رسول اهللا  - ر7 اهللا عنهما

ً
  . ‘‘ا�تالعنان ال Fتمعان أبدا

أWد بن عبد اهللا  عنNمد بن ا�نذر بن سعيد اwروي  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  أ0 حنيفة. عنأ0 سعيد  عنا4كندي وkبراهيم بن ا�راح 

أن عروة بن ا�غ�ة أرسل إ�  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]53#�/:�ديث:[ا�
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=ن Q بن أ0  :فقال ‘‘أنت طالق ا�تة’’ :يقول ا4رجل ال�رأته ،فسأ< ،HÓح وهو أم� Æ ا4كوفة
  -ر7 اهللا عنه-طالب 

ً
وهو أ�لك  ،Fعلها واحدة -ر7 اهللا عنه-و¾ن عمر  ،Fعلها ثالثا

 :فقال عروة بن ا�غ�ة ،أخ·تك بما قاال :قال HÓح ؟فما تقول أنت :فقال عروة بن ا�غ�ة ،برجعتها
وقو< ا�تة بدعة فن*ته عند  ،أراه قد خرج منه الطالق :قال HÓح ،عزمت عليك �ا قلت فيها

  ،بدعته
ً
 فثالثا

ً
 :ثم قال إبراهيم ،وkن =ن أراد واحدة فواحدة بائنة وهو خاطب ،فإن =ن أراد ثالثا

  وقول HÓح أحب إ� من قوwما. 
أ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

Nمد بن  عنNمد بن إبراهيم  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عن
  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنشجاع 

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عن ا�سن بن زHاد وأخرجه
 عن )®(إسماعيل بن �سلم ا�éي وHعرف با�¶ عنأبو حنيفة  ]55#�/>�[ا�ديث:

أن زوجها ال  - ر7 اهللا عنه-أن ا�رأة ذكرت لعمر بن ا�طاب  :عمران بن حص� عنا�سن 
  ،يقرrها

ً
  وجعلها تطليقة بائنة.  ،ففرق ب*نهما ،فاختارت نفسها ،فلم يقرrها فخ�ها ،فأجله حوال

عبد  عنأWد بن حازم  عنأWد بن Nمد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
 �rأ0 حنيفة. عناهللا بن ا4ز  

أ0 الفضل أWد بن  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
ش�ب إأ0 نé أWد بن  عنبن أWد بن إبراهيم بن شاذان  )Ñ(أQ 0 ا�سنعن ا�سن بن خ�ون 

 عنNمد بن ا�سن  عنإسماعيل بن توrة القزوH¥  عنعبد اهللا بن طاهر القزوH¥  عنا�خاري 
عبد ا4رWن بن  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�افظ  عنأ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنأ0 حنيفة. و 

  أ0 حنيفة.  عنا�سن بن زHاد  عنبن شجاع  Nمد عنNمد بن إبراهيم  عنعمر 
  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

أن  :أ0 ب©ر أيوب بن أ0 تميمة ك*سان ا�éي عنأبو حنيفة  ]57#�/<�[ا�ديث:
 �� اال Fمع¥ وثابت :فقالت -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا�رأة ثابت بن ق*س بن شماس أتت ا

 
ً
ص@ اهللا -قال  ،أجل وزHادة :قالت ؟‘‘أ�تلع� منه �ديقته ال� أصدقك’’ :فقال ،سقف أبدا

  ثم أشار إ� ثابت ففعل.  ،‘‘فال ،أما ا4زHادة’’ :-عليه وآ< وسلم
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Nمد بن  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�©م بن أيوب  عنNمد بن ا�غ�ة  عنNمد بن عبد ا4رWن  عنا�سن ال�ار 

ا�بارك بن عبد  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
عبد ا4صمد بن Q  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر  عنا�سن بن Nمد الفارþ  عنا�بار ا4ص�³ 

Wاد بن  عنصالح بن أWد ال}مذي  عنا�Üي Nمد بن أWد بن نé بن أWد  عنبن أWد 
  أ0 حنيفة.  عنأ0 حنيفة 

أQ 0 بن  عنNمد بن أWد ا�طيب  عنأWد بن Q بن Nمد ا�طيب  عن ورواه
Wاد بن أ0 حنيفة  عنصالح بن Nمد  عنNمد بن حفص  عنا�سن بن رشيق  عنرrيعة 

  أ0 حنيفة.  عن
أ0 عبد اهللا بن دوست  عنخا< أQ 0  عنخ�ون  أ0 الفضل أWد بن عن ورواه

يو2س بن ب©�  عنأبيه  عنا�نذر بن Nمد  عنالقا7 عمر بن ا�سن األشناV  عنالعالف 
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عن

  القا7 عمر بن ا�سن األشناV بإسناده ا�ذكور إ� أ0 حنيفة. وأخرجه
 -ر7 اهللا عنه-Q  عنأبيه  عنجعفر بن Nمد  عنأبو حنيفة  ]:5#�/�#[ا�ديث:

  وHطلق تطليقت�.  ،ينكح العبد زوجت� :قال
 عنأ0 العباس أWد بن Nمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة  عنعبيد اهللا  عنأWد بن حازم 

سمعت عطاء بن أ0  :إبراهيم بن يزHد ا�¶ قال عنأبو حنيفة  ]>5#�/�#[ا�ديث:
  والعدة بال�ساء.  ،الطالق بال�ساء :رrاح يقول: قال Q بن أ0 طالب كرم اهللا وجهه

ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفةعن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  عدتها ثالث حيضنأخذ إذا =نت ا�رأة حرة فطالقها ثالث و

ً
 =ن زوجها أو عبدا

ً
وهو قول  ،حرا

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة 
 عند  :سعيد بن جب� أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5۹#�/##[ا�ديث:

ً
كنت جا4سا

 ،ثم ترLها حu انقضت عدتها ،عبد اهللا بن عتبة إذ أتاه آت �سأ< عن رجل طلق ا�رأته تطليقت�
 غ�ه

ً
 :فقال � ؟ثم أراد األول أن يÖوجها ،ثم طلقها أو مات عنها ،فدخل بها ثم تزوجت زوجا

 
ً
يقول:  -ر7 اهللا عنهما-و4ك¥ سمعت ابن عباس  ،ال :فقلت ،أسمعت فيها من ابن عمر ش*ئا
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فلقيت ابن عمر  ،إذا لقيت ابن عمر فسله عن ذ4ك :فقال ،يهدم Äاع اآلخر ا��ت� وا�الث
  مثل ما قال ابن عباس.  :فقال ؟فسأYه

عبد اهللا بن  عنأ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ابن خ�و � �سنده أخرجه 
ا�سن  عنNمد بن شجاع  عنNمد بن إبراهيم  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنا�سن ا�الل 

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنبن زHاد 
وrهذا Êه  :ثم قال Nمد ،مام أ0 حنيفةاإل عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

 ،وهو قول عمر بن ا�طاب ،ف	 Æ ما ب� من طالقها إذا ب� منه dء :أما قو�ا .=ن يأخذ أبو حنيفة
  .- ر7 اهللا عنهم- وأ0 هرHرة  ،وعمران بن حص� ،وأ0 بن كعب ،ومعاذ بن جبل ،وQ بن أ0 طالب

إذا طلق ا4رجل ا�رأته ثم راجعها  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�7#�/1#[ا�ديث:
  فإن طلقها استأنفت العدة.  ،فقد انهدم ما �� من عدتها

ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
-ابن عباس  عنمقسم  عنا�©م بن عت*بة  عنأبو حنيفة  ]�7#�/3#[ا�ديث:

  وعزHمة الطالق انقضاء أرrعة أشهر.  ،أن الôء ا�ماع :-ر7 اهللا عنهما
Q بن عبد  عنQ بن Nمد بن عبيد  عنبن Nمد � �سنده  ا�افظ طلحةأخرجه 

  .-ر7 اهللا عنهما-أ0 حنيفة  عنأ0 يوسف القا7  عن ا�لك بن عبد رrه
أ0 سعد أWد بن عبد ا�بار  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

أ0 العباس أWد  عنأ0 القاسم بن ا�الج  عنالقا7 أ0 القاسم Q بن أQ 0  عنبن أWد 
 عنإبراهيم بن ا�غ�ة ا�روزي  عنأبيه  عنعبد ا4واحد بن ا�ارث ا�جندي  عنبن عقدة 

  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنNمد بن �زاحم 
 ،إبراهيم � ا4رجل يÖوج األمة فتعتق عنWاد  عنأبو حنيفة  ]#7#�/5#[ا�ديث:

وkن مات  ،وkن اختارت نفسها فل*س < عليها سöيل ،�� فإن اختارت زوجها ف	 ا�رأته :قال
وkن مات وقد اختارت نفسها فعدتها ثالث  .ها أرrعة أشهر وع� وwا ا��اثوقد اختارته فعدت

  حيض وال م�اث wا. 
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 



 
 ×� ا�اب ا4رابع والع�ون � الطالق    اإلمام األعظمجامع �سانيد 

  .-ر7 اهللا عنه- وهو [قول] أ0 حنيفة  ،نأخذ
إذا أعتقت ا�ملوLة وwا  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]7۳#�/7#[ا�ديث:

وkن  ،فإن =ن دخل بها =ن ا4صداق �والها ،فإن اختارت زوجها فهما Æ ن©احهما ،زوج خ�ت
�(�)'�&%$#��"�و4م ي©ن wا صداق  ،اختارت نفسها و4م يدخل بها فرق ب*نهما�*+� ,%�-./�-�0

12�34�*��%5��%(67�%8�(���"9:�;��%<=�  من يومها ذ4ك.  )®( )
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
إبراهيم � األمة يموت عنها زوجها فتعتق �  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]73#�/:#[ا�ديث:

  وkن طلقها تطليقت� ثم أعتقت اعتدت عدة األمة.  ،أنها تعتد عدة األمة وال ترث :عدتها
ثم قال Nمد: وrه  ،أ0 حنيفة اإلمام عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
أنه طلق ا�رأته  :علقمة عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]75#�/>#[ا�ديث:

  ،تطليقة فحاضت حيضة
ً
فذكر  ،ثم ماتت قبل أن Þيض غ�ها ،ثم ارتفع حيضها سبعة ع� شهرا

  هذه ا�رأة حöس اهللا م�اثها عليك ف5ه.  :فقال -ر7 اهللا عنه-ذ4ك علقمة لعبد اهللا بن �سعود 
عبد اهللا  عنأ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و أخرجه 

 عنNمد بن شجاع  عنNمد بن إبراهيم  عنرWن بن عمر عبد ا4 عنبن ا�سن ا�الل 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد 
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

 حu ت2س من ا�حيض
ً
 ،وHرثها زوجها ما =نت � عدته ،فتعتد با4شهور ،نأخذ تعتد با�يض أبدا

  و قول أ0 حنيفة.وه
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

عمرو  عنعبد اهللا بن عبد ا4رWن بن أ0 حس�  عنأبو حنيفة  ]77#�/<#[ا�ديث:
  :فقال ،أنه أتاه رجل :-ر7 اهللا عنهما-ابن عباس عن عطاء  عنبن دينار 

ً
 ،طلقت ا�رأ" ثالثا

 غ�ك.  ،عصيت رrك :فقال
ً
  وحرمت عليك حu تنكح زوجا

ا�سن بن  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
                                           

���  >%?@�A%�B�"���4C%D��E�%��F�G/m�=��O� � 
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  . -ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنن Nمد بن ا�سن عع*°  عنسالم 
عمرو  عنعبد اهللا بن أ0 حس�  عنأ0 حنيفة فقال  عنأبو يوسف  ورواه :قال ا�افظ

  ابن عباس واألول أصح.  عنعطاء  عن
أ0 الفضل أWد  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

أ0 نé أWد بن  القا7 عنأQ 0 ا�سن بن أWد بن شاذان  عنبن ا�سن بن خ�ون 
بن ا�سن  Nمد عنإسماعيل بن توrة القزوH¥  عنعبد اهللا بن طاهر القزوH¥  عنش�ب إ

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عن
�àر بن  عنإبراهيم  عنسليمان بن مهران األعمش  عنأبو حنيفة  ]7۷#�/�1[ا�ديث:

  ò الطالق جائز إال طالق ا�عتوه.  :قال - ر7 اهللا عنه- أم� ا�ؤمن� Q بن أ0 طالب  عنرrيعة 
أ0 سعيد أWد بن عبد  عنأبو عبد اهللا ا�سن بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

أ0 العباس أWد بن عقدة  عنأ0 القاسم بن ا�الج  عنالقا7 أ0 القاسم اYنوõ  عنا�بار 
كنت عند أ0  :أبيه قال عنQ بن ا4رrيع  عنأبيه  عنNمد بن عمر بن عثمان ا�راV  عن

 :�àر وHÓح أنهما قاال عناwيثم ا4ص�³  حدثC :فقال ؟ا4سكران طالق فسئل عن ،حنيفة
رQ- 7  عن�àر بن رrيعة  عنإبراهيم  عن :قال األعمش :فقلت < ،طالق ا4سكران جائز

هذا أحسن Øا � يدنا ثم ذهب  :فقال أبو حنيفة ،ò طالق جائز إال طالق ا�عتوه :قال - اهللا عنه
  إ� سليمان األعمش فسأ< عن هذا ا�ديث.

طالق  :�àر وHÓح أنهما قاال عنهيثم ا4ص�³  عنأبو حنيفة  ]>7#�/�1[ا�ديث:
  ا4سكران جائز. 
أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� باإلسناد ا4سابق إ� أ0 حنيفة أخرجه 

  .- ر7 اهللا عنه- 
أ0 عبيدة بن عبد اهللا بن  عنعمرو بن �رة  عنأبو حنيفة  ]<7#�/#1[ا�ديث:

إذا آ� ا4رجل من ا�رأته وانقضت أرrعة  :أنه قال -ر7 اهللا عنه-عبد اهللا بن �سعود  عن�سعود 
  وعليها العدة ثالث حيض.  ،أشهر و4م يôء إ�ها بانت منه بتطليقة

أWد  عنأ0 العباس أWد بن Nمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  أ0 حنيفة. عنبن طهمان  إبراهيم عنأبيه  عنأWد بن جعفر  عنبن Nمد بن عبيدة ا�*سابوري 

أ0 الفضل أWد بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
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أ0 نé أWد بن نé بن  عنهيم بن شاذان أQ 0 ا�سن بن أWد بن إبرا عنا�سن بن خ�ون 

أ0 حنيفة. غ�  عنNمد بن ا�سن  عنعبد اهللا بن طاهر القزوH¥  عنش�ب القا7 ا�خاري إ
  .‘‘وال ëطبها � العدة غ�ه ،و¾ن خاطبها � العدة ،بانت منه بتطليقة’’ :أنه زاد � آخره
أ0 عبيد اهللا  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنأ0 القاسم بن أWد بن عمر  عن ورواه

أ0  عنأQ 0 ا�سن بن أWد  عنا�س� بن TU بن عباس  عنأWد بن Nمد بن يوسف 
  أ0 حنيفة.  عنNمد بن رrيعة  عنش�ب إنé أWد بن 
عبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنأ0 القاسم وأخيه عبد اهللا اب¥ أWد بن عمر  عن ورواه

 عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع  عنNمد بن إبراهيم  عنبد ا4رWن بن عمر ع عن
  اإلمام أ0 حنيفة.
أ0 حنيفة � �سنده با4لفظ اaي رواه Nمد بن ا�سن  عنا�سن بن زHاد  وأخرجه

  .- رWهم اهللا- 
أبيه  عنعمار بن عبد اهللا بن �سار ا�ه¥ ا4كو³  عنأبو حنيفة  ]�:#�/11[ا�ديث:

  أنه كره أن �لع ا�رأة بأØ áâا أعطيت.  :-ر7 اهللا عنه-Q  عن
أ0  عنالقاسم بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 

  أ0 حنيفة.  عنأ0 يوسف  عنبالل 
أ0 سعيد أWد بن عبد  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

أ0 العباس أWد  عنأ0 القاسم بن ا�الج  عنالقا7 أ0 القاسم اYنوõ  عن4ص�³ ا�بار ا
 عنعبد اهللا بن �àر بن زرارة  عنNمد بن Nمد بن عبد اهللا بن سعيد ا4كندي  عنبن عقدة 

  أ0 حنيفة. عنا�سيب بن HÓك 
 :��وق أنه قال عنأ0 عبيدة  عنQ بن بذيمة  عنأبو حنيفة  ]�:#�/13[ا�ديث:

   .إذا آ� ا4رجل من ا�رأته فمضت أرrعة أشهر و4م يôء إ�ها بانت منه بتطليقة
أ0 القاسم بن أWد بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

Nمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنعمر 
  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنشجاع ا�ل�  Nمد بن عن

  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
 :ا�سن عنعمرو بن عبيد  عن�و� بن عقيل  عنأبو حنيفة  ]#:#�/15[ا�ديث:
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 ف	 واحدة.
ً
  أن من طلق ا�رأته واحدة ينوي ثالثا

أ0 ب©ر أWد بن Q بن Q بن األخشيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه
أ0 مطيع عن وسليمان بن ا4رrيع ¬هما  ،ا4رrيع بن سليمان عنالقا7 القاسم بن =ئن  عن

  عنسألت أبا حنيفة  :�و� بن عقيل قال عنا�ل� 
ً
 :قال ،رجل طلق ا�رأته واحدة ينوي ثالثا

  ف�ن يف� أنها واحدة بعد ذ4ك. ،واحدةا�سن أنها عن عمرو بن عبيد عن فحدثته  ،Ý ثالث
إبراهيم و�àر ا4شع�  عنNمد بن ق*س اwمداV  عنأبو حنيفة  ]1:#�/17[ا�ديث:

فلم ير األسود ذ4ك  ‘‘ن تزوجتها ف	 طالقإ’’أن رجًال قال ال�رأة ذكرت <  :األسود بن يزHد عن
 
ً
  ؟وسأل أهل ا�جاز ،ش*ئا

ً
فذكرت ذ4ك لعبد اهللا بن  ،ل بهافÖوجها ودخ ،فلم يروا ذ4ك ش*ئا

   .أنها أ�لك بنفسها ؛فأ�ره أن ë·ها ،�سعود
أQ 0 بن  عنأ0 الفضل أWد بن خ�ون  عنأبو عبد اهللا بن خ�و ا�ل� أخرجه 

إسماعيل بن  عنعبد اهللا بن طاهر القزوH¥  عنش�ب إالقا7 أ0 نé أWد بن  عنشاذان 
 ¥Hة القزوrسن  عنتو�  أ0 حنيفة. عنNمد بن ا

عبد اهللا بن ا�سن  عنوأ0 القاسم اب¥ أWد بن عمر  ،األخوHن عبد اهللا عن ورواه
ا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع  عنNمد بن إبراهيم  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنا�الل 

  أ0 حنيفة. عن
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

ابن  عنابن أ0 �ليكة  عنأ0 خوHطر بن طرHف  عنأبو حنيفة  ]۴:#�/:1[ا�ديث:
  من شاء باهلته أن ال كفارة Æ من ظاهر من أمته.  :أنه قال -ر7 اهللا عنهما-عباس 

إسماعيل  عنأ0 العباس أWد بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
أ0 حنيفة.  عنأسد بن عمرو  عنوrهذا اإلسناد  .أ0 حنيفة عنأ0 يوسف القا7  عنبن Wاد 

  أ0 خوHطر نفسه. عنأسد بن عمرو  عنوrهذا اإلسناد 
قال  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-اwيثم أن ا��  عنأبو حنيفة  ]۵:#�/1۸[ا�ديث:

فإV قد وهبت يو� � القسم  ؛يا ن� اهللا راجع¥ :وقالت ،فقعدت < Æ طرHق ‘‘اعتدي’’ :4سودة
  لعاùشة فراجعها. 

أ0 ا�س�  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
أ0  عنالقا7 أ0 العالء Nمد بن Q بن يعقوب ا4واسطي  عنQ بن ا�س� بن أيوب ال�ار 
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اإلمام أ0  عن عبد ا4رWن ا�قري أ0 عن¡� بن �و�  عنب©ر أWد بن جعفر بن Wدان 
  .-ر7 اهللا عنه- حنيفة 

أن  :-ر7 اهللا عنه-أ0 اbرداء  عنزHد بن ا4و�د  عنأبو حنيفة  ]7:#�/<1[ا�ديث:
فالطالق  ،ثم طلقها ،إذا آ� ا4رجل من ا�رأته’’قال:  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-رسول اهللا 
 َß واإليالء þَرهان أيهما سبق وقعفر ‘‘ .  

 عنأ0 العباس أWد بن Nمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنيو2س بن ب©�  عن أيمن عنا�نذر بن Nمد 

  !يا أبا حنيفة :فقال < ،أبو حنيفة جاء إ�ه رجل ]::#�/�3[ا�ديث:
ً
rÓت ا�ارحة نöيذا

ثم جاء  ،ف}Lه :قال ،ا�رأة ا�رأتك حu ¢سªيقن أنك طلقتها :فقال < ؟" أم الفال أدري أطلقت ا�رأ
وkن 4م ت©ن قد  ،راجعها فإن كنت قد طلقتها فقد راجعتها :فقال ؟إ� سفيان ا�وري فسأ< عنه

 
ً
 !يا أبا عبد ا4رWن :فقال ،ثم ترLه وجاء إ� HÓك بن عبد اهللا ،طلقتها فال تÙك ا�راجعة ش*ئا

 فال أدري أطلقت ا�رأ" أم ال
ً
ثم جاء إ�  ،ثم راجعها ،اذهب فطلقها :فقال ؟rÓت ا�ارحة نöيذا

 قب¨ :فقال ؟فسأ< ،زفر
ً
قال:  ؟ما قال 4ك :قال ،أبا حنيفة :قال ؟من :قال !نعم :فقال ،هل سألت أحدا

ثم قال هل سألت  ،ل 4كا4صواب ما قا :قال ،قال � ا�رأة ا�رأتك حu ¢سªيقن أنك قد طلقتها أم ال
 ،ما أحسن ما قال :قال ،اذهب فراجعها :قال: قال � ؟فما قال 4ك :قال ،سفيان ا�وري :قال ،غ�ه
ثم  ،اذهب فطلقها :قال: قال � ؟فما قال 4ك :قال .HÓك بن عبد اهللا :قال ،هل سألت غ�ه :قال

قال  ،رجل توضأ من �شعب �سيل :ألr6ن 4ك مثالً  :ثم قال - رWه اهللا- فضحك زفر  :قال ،راجعها
  :وقال سفيان ،ثوrك طاهر وصالتك تامة حu ¢سªيقن أ�ر ا�اء :أبو حنيفة

ً
اغسله فإن =ن 7سا

 فقد زدته طهارة
ً
  عليه ثم اغسله.  بّل  :وقال HÓك ،فقد طهر وkن 4م ي©ن 7سا

س� بن أ0 ا� عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري � �سنده أخرجه 
أ0 ب©ر أWد بن عبد ا4رWن بن  عنأ0 حفص عمر بن إبراهيم ا4كناV  عنا�هتدي باهللا 

عبد  عنسعيد بن TU اآلمدي عن  )®(عبد اهللا بن أيوب ا�زاز ا�قري عنالفضل اbقاق 
  .- ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا4رWن بن ما4ك بن مغول 

أن رجًال أ�  :�àر ا4شع� عناwيثم بن حبيب  عنأبو حنيفة  ]>:#�/�3[ا�ديث:
 فقال <

ً
 ؛ب� �: فقال ،ي©فيك من ذ4ك ثالث :فقال < ،إV طلقت ا�رأ" عدد ا�جوم :UÓا
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 �´ ا�اب ا4رابع والع�ون � الطالق    اإلمام األعظمجامع �سانيد 
  ائت راحلتك فشد عليها ثم انطلق حÞ uل بوادي ا�و².  :فقال ،فإV ترLت راحل�

¡� بن  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن Üì  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  أ0 حنيفة.  عنأ0 عبد ا4رWن ا�قري  عن�و� 

أQ 0  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
القا7 أ0 العالء Nمد بن Q بن يعقوب ا4واسطي  عنبن Q بن أيوب ال�ار  )®(ا�س�

 عنأ0 عبد ا4رWن ا�قري  عن¡� بن �و�  عنر بن Wدان أ0 ب©ر أWد بن جعف عن
  .- ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة 
عبد اهللا بن  عنعلقمة  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]<:#�/#3[ا�ديث:

إذا قال ا4رجل ’’ :- ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- قال: قال رسول اهللا  - ر7 اهللا عنه- �سعود 
 ،ا�شية خاصة هللا تعا� ال يقع به الطالق ،أنت طالق بمش*ئة اهللا أو بإرادة اهللا :ال�رأته

  . ‘‘واإلرادة يقع به الطالق
أ0 ب©ر أWد بن Q  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري أخرجه 

أ0  عنNمد بن إسحاق القطيè  عنNمد بن Q بن أWد ا�قري  عنا�طيب ا�غدادي 
 عنأ0 سليمان ا�وزجاV  عنNمد بن صالح ا�ل�  عنامد أWد بن حامد بن أWد ا�ل� ح

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنNمد بن ا�سن 
إذا  :قال -ر7 اهللا عنه-جابر  عنعمرو بن دينار  عنأبو حنيفة  ]�>#�/31[ا�ديث:

  فإذا قامت فال خيار wا.  ،خ� ا�رأته wا ا�يار ما دامت � Åلسها
ا�سن بن Q  عنا�سن بن Nمد ا4كو³  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر � �سنده أخرجه 

  أ0 حنيفة.  عنأTU 0 عبد ا�ميد ا�ماV  عنبن عفان 
أ0  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
أ0 ب©ر Nمد بن  عنأ0 القاسم عبد اهللا بن أWد بن عثمان  عن )Ñ(أيوب القزاز ا�س� Q بن

 عننé بن �زاحم عن أبيه  عنإسحاق بن Nمد بن �روان  عنإسماعيل بن العباس ا4وراق 
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة عن األبيض بن األغر 
 ،إذا طلق ا�رأته و4م يراجعها :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�>#�/33[ا�ديث:
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 �´ ا�اب ا4رابع والع�ون � الطالق    اإلمام األعظمجامع �سانيد 

  وkن طلق ثم راجع ثم طلق فعدتها عدة �ؤتنفة.  ،فعدتها من أول اYطليقت� ،وطلقها تطليقة أخرى
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
 قبل  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]#>#�/35[ا�ديث:

ً
رجل طلق ا�رأته ثالثا

 
ً
 غ�ه ،أن يدخل بها بانت بهن Äيعا

ً
 عليه حu تنكح زوجا

ً
وkذا فرق بانت باألوû  ،و¾نت حراما

  ووقعت ا�انية Æ غ� ا�رأته. 
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
إبراهيم � �رHض طلق ا�رأته فمات قبل  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]1>#�/37[ا�ديث:
  أنها ترثه وتعتد عدة ا4وفاة.  :أن تنق� عدتها

إذا ثم قال Nمد: وrه نأخذ  ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 يملك ا4رجعة

ً
 فعليها من ال ،=ن طالقا

ً
بعد األجل� من ثالث حيض أدة عفإن =ن الطالق بائنا

 من يوم مات
ً
   .- ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،من يوم طلق ومن أرrعة أشهر وع�ا

 �  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3>#�/:3[ا�ديث:
ً
إبراهيم � ا�رHض طلق ا�رأته ثالثا

فإن مات � �رضه ذ4ك قبل أن تنق� عدتها ورثت واعتدت عدة ا�تو1 عنها  ،�رض �وته
  و4م ي©ن عليها عدة.  ،فإذا انقضت عدتها قبل أن يموت 4م ترثه ،زوجها

وrهذا Êه  :ثم قال Nمد، أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
وهو قول أ0 حنيفة  ،عد األجل� كما وصفت 4كنأخذ إال � خصلة واحدة إذا ورثت اعتدت بأب

  .-ر7 اهللا عنه-
إذا اختلعت ا�رأة من  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5>#�/>3[ا�ديث:

  زوجها وهو �رHض فمات � �رضه فال م�اث wا. 
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،)۱( [من زوج+ا] طلبت ذ4ك )®( [%ي ال�] نأخذ ألنها
ر7 اهللا -عمر  عنا4شع�  عنخاb بن سعيد  عنأبو حنيفة  ]7>#�/<3[ا�ديث:

  إذا أقر ا4رجل بوbه طرفة ع� 4م ي©ن < أن ينفيه.  :أنه قال -عنه
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 ´´ ا�اب ا4رابع والع�ون � الطالق    اإلمام األعظمجامع �سانيد 

Nمد بن  عنNمد بن إبراهيم أWد ا�غوي  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر � �سنده أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد ا4لؤ4ؤي  عنشجاع ا�ل� 

إذا طلق ا4رجل ا�رأته  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]:>#�/�5[ا�ديث:
إن حاضت قبل أن تم� ا4شهور 4م تعتد با4شهور ف ،وÝ جارHة 4م Þض فلتعتد با4شهور

  واعتدت با�يض. 
وهو  ،ثم قال Nمد: وrه نأخذ ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-قول أ0 حنيفة 

إذا طلق ا4رجل ا�رأته وقد  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]>>#�/�5[ا�ديث:
فإن Ý ي2ست  ،فإن Ý حاضت بعد ذ4ك اعتدت با�يض ،ي2ست من ا�يض اعتدت با4شهور

فإن Ý حاضت بعد ذ4ك اعتدت بما ��  ،من قبل أن ¢ستكمل عدة ا�يض استأنفت با4شهور
 .ûمن حيضتها األو  

ثم قال Nمد: وrه  ،نيفةاإلمام أ0 ح عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ

إذا طلق ا4رجل ا�رأته  :قال ،إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]<>#�/#5[ا�ديث:
وkن حاضت  ،ثم ي2ست استأنفت ا4شهور ،ثم حاضت حيضة أو ث�ت� ،¡شهر أو شهرHن فاعتدت

  بعد ذ4ك اعتدت بما �� من ا�يض. 
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
إبراهيم � ا4رجل يطلق ا�رأته وÝ  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�<#�/51[ا�ديث:

  وLذ4ك إذا استحاضت بعدما طلقها.  :قال ،قرائهاأتعتد بأيام  :قال ،�ستحاضة
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
تعتد ا�ستحاضة بأيام  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�<#�/53[ا�ديث:

  فإذا فرغت حلت 4ألزواج.  ،قرائهاأ
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-رWه اهللا-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ



 
 Á´ ا�اب ا4رابع والع�ون � الطالق    اإلمام األعظمجامع �سانيد 
ر7 اهللا -أن عمر بن ا�طاب  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]#<#�/55[ا�ديث:

 ،انقطع د�ودخلت � ا�ا�ة حu  ،وحضت حيضت� ،طلق¥ زو� :فقالت ،أتته ا�رأة -عنه
 ؟قبل أن أفيض Q ا�اء ‘‘قد راجعتك’’ :فقال ،ووضعت ثو¸ أتاV ،فأدنيت ما) ،ودخلت مغªس¨

ألنها حائض بعد 4م Þل wا  ؛أراه أ�لك برجعتها :فقال !قل فيها :فقال عمر لعبد اهللا بن �سعود
 فردها Æ زوجها :فقال عمر ،ا4صالة

ً
 كنيف ’’ :وقال ،وأنا أرى ذ4ك أيضا

ً
   .‘‘Øلوء علما

 ،ثم قال Nمد: وrه نأخذ ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
فإن أخرت الغسل حu يم� وقت  ،ا4زوج أحق برجعتها حu تغªسل من حيضتها ا�ا�ة

قد =نت تقدر فيه Æ الغسل قبل أن يم� فقد انقطعت ا4رجعة وحلت 4لرجال ووجب  ،ا4صالة
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،ها ا4صالةعلي

طلق ا�رأته  )®(إبراهيم أن أبا كنف عنWاد  عنأبو حنيفة  ]1<#�/57[ا�ديث:
فجاء وقد هيئت لÖف  ،ثم �ب عنها وأشهد Æ رجعتها فلم يبلغها ذ4ك حu تزوجت ،تطليقة

فكتب إ� �àله أن ادرLها فإن وجدتها و4م  ،فذكر ذ4ك < ،فأ� عمر بن ا�طاب ،إ� زوجها
فوجدها �لة ا�ناء فوقع  :قال ،وkن وجدتها وقد دخل بها ف	 ا�رأته ،يدخل بها فهو أحق بها

  فأخ·ه فعلم أنه جاء بأ�ر ب�.  ،-ر7 اهللا عنه-عليها وغدا إ� �àل عمر 
  أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

أم� ا�ؤمن� Q بن أ0  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۴<#�/:5[ا�ديث:
ثم أشهد Æ رجعتها قبل أن تنق�  ،أنه =ن يقول: إذا طلق ا4رجل ا�رأته -ر7 اهللا عنه-طالب 

فإنه يفرق ب*نهما وwا ا4صداق بما استحل من  ؛عدتها و4م يعلمها حu انقضت عدتها وتزوجت
  وال يقرrها حu تنق� عدتها من اآلخر.  ،ا�رأة األول ترد عليهوÝ  ،فرجها

وrقول  :ثم قال Nمد ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 Q -ب األخذ -ر7 اهللا عنهF)Ñ( ر7 -وهو قول أ0 حنيفة  ،وهو أحب إ�نا من القول األول

    .-اهللا عنه
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 Ë´ ا�اب ا�ا�س والع�ون � ا�فقات جامع �سانيد اإلمام األعظم

  ااب اNاMس والع�ون
  � اAفقات

قال: قال  -ر7 اهللا عنه-جابر  عنNمد بن ا�نكدر  عنأبو حنيفة  ]۵<#�/�[ا�ديث:
  . ‘‘أنت وما4ك ألبيك’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-رسول اهللا 

يعقوب بن ش*بة  عنأ0 الفضل جعفر بن Nمد بن أWد  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنع*° بن �و� ا4لي8 من أهل ا�حرHن  عن

ر7 اهللا -عمر بن ا�طاب  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۶<#�/#[ا�ديث:
  :-عنه

ً
فجعل  ۔أم ال نا ال ندع كتاب رrنا بقول ا�رأة ال ندري أصدقتإ :أنه قال � ا�طلقة ثالثا

  wا ا�فقة وا4سك�. 
أWد بن عثمان  عنالقاسم بن زLرHا ا�قري  عنالقا7 عمر بن ا�سن األشناV أخرجه 

  اإلمام أ0 حنيفة. عنعبيد اهللا بن �و�  عنبن حكيم 
خا<  عنأ0 الفضل أWد بن خ�ون  عنا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

 Q 0بإسناده إ� أ0  عنأ0 عبد اهللا بن دوست العالف  عنأ Vسن األشنا�القا7 عمر بن ا
  .-ر7 اهللا عنه- حنيفة 

سعد بن أ0 وقاص  عنأبيه  عنبن ا4سائب  عطاء عنأبو حنيفة  ]۷<#�/1[ا�ديث:
إنك لن تنفق نفقة ترHد بها وجه اهللا تعا� إال ’’ :أنه قال -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- ا��  عن

   .‘‘أجرت عليها حu ا4لقمة ترفعها إ� � ا�رأتك
جعفر بن Nمد بن �روان  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  اإلمام أ0 حنيفة. عنعبد اهللا بن ا4ز�r  عنأبيه  عن
جعفر بن  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عن )®(القا7 عمر بن ا�سن األشناV وأخرجه

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنعبد اهللا بن ا4ز�r  عنأبيه  عنNمد 
أ0 الفضل أWد بن عن أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

القا7 عمر األشناV بإسناده  عنأ0 عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا< أQ 0  عنخ�ون 
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 ×´ ا�اب ا�ا�س والع�ون � ا�فقات جامع �سانيد اإلمام األعظم

  .-ر7 اهللا عنه-ا�ذكور إ� أ0 حنيفة 
ر7 اهللا -ùàشة  عناألسود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]><#�/3[ا�ديث:

وهبة اهللا  ،كسب©مإن أوالدßم من ’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-قال رسول اهللا  :قالت -عنها
 
ً
  . ‘‘وHهب �ن �شاء اaكور ،ل©م يهب �ن �شاء إناثا

Nمد بن Nمد بن سليمان  عنصالح بن أ0 رميح كتابة  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  أ0 حنيفة.عن أ0 معاذ ا�حوي  عنعمه أWد بن شاكر  عنا�س� بن عبد اهللا بن شاكر  عن

ال بأس إذا  :ثم قال Nمد ،أ0 حنيفة عناآلثار فرواه اإلمام Nمد بن ا�سن �  وأخرجه
 أن يأâل من مال وbه با�عروف

ً
 فهو دين عليه ،=ن Nتاجا

ً
 فأخذ منه ش*ئا

ً
وهو قول  ،وkذا =ن غنيا

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة 
  أج· Æ ا�فقة ò ذي رحم.  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۹<#�/5[ا�ديث:

أما Ãن فال  :ثم قال Nمد ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،Æ ·7 ا�فقة إال ò ذي رحم Nرم

ل*س 4ألب من مال االبن  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]��7/�1[ا�ديث:
Ó تاج إ�ه من طعام أوU ء إال أنd .اب أو كسوة  

ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ

األسود قال: قال عمر بن  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]���1/:[ا�ديث:
لقول ا�رأة ال  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ال ندع كتاب رrنا وسنة نöينا  :-ر7 اهللا عنه-ا�طاب 

 wا ا4سك� وا�فقة.  ،ندري أصدقت أم كذبت
ً
  ا�طلقة ثالثا

ا�سن بن Wاد بن حكيم  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
 Vات  عنأبيه  عنالطالقاHاهللا عنهر7 -أ0 حنيفة  عنخلف بن ياس� ا4ز-.  

منها  عة وا�و
إبراهيم � ا�طلقة وا�ختل عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�1�۲/>[ا�ديث:
أن wا ا4سك� وا�فقة حu تضع إال أن �ش}ط زوج ا�ختلعة عند ا�لع  :إن =نت حب@ أو غ�ها

  أن ال نفقة wا. 
ثم قال Nمد: وrه  ،حنيفةاإلمام أ0 عن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
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ر7 اهللا -Q بن أ0 طالب  عنا�سن بن ا�سن  عنأبو حنيفة  ]�1�۳/<[ا�ديث:
 من  فباع ،أقبل زHد بن حارثة برقيق من ا�من فاحتاج إ� نفقة ينفقها عليهم :قال -عنه

ً
غالما

ما� أرى ’’ :تصفح ا4رقيق وقال -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- ا�� فلما قدم Æ  ،ا4رقيق ال مع أمه
  احتجنا إ� نفقة فبعنا ابنها فأ�ره أن يرده.  :قال ؟‘‘هذه واwا

أWد بن حازم  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  .- ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنعبيد اهللا بن �و�  عن

ر7 اهللا -عباس ابن  عنحبيب بن أ0 ثابت  عنأبو حنيفة  ]�1�۴/��[ا�ديث:
  ا�تو1 عنها زوجها ينفق عليها من نصيبها وkن =نت حب@.  :أنه قال: -عنهما

 عنNمد بن شجاع  عنNمد بن إبراهيم  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر � �سنده أخرجه 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد 
  .-رWه اهللا-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

فاطمة  عنا4شع�  عناwيثم بن حبيب ا4ص�³  عنأبو حنيفة  ]�1�۵/��[ا�ديث:
 فأتيت رسول اهللا  :بنت ق*س قالت

ً
فلم Fعل �  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-طلق¥ زو� ثالثا

  نفقة وال سك�. 
عبد أ0 عبد اهللا ا�س� بن أيوب بن  عنن ا�ظفر � �سنده ا�افظ Nمد بأخرجه 

جده  عنأ0 العباس TU بن Q بن Nمد بن هاشم ا�راV  عن )®(عبد اهللا اwاش�العزHز بن 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن  عنألمه Nمد بن إبراهيم 

ا�بارك بن  عناإلمام أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
  ا�افظ Nمد بن ا�ظفر بإسناده إ� أ0 حنيفة.  عنأN 0مد ا�وهري  عنعبد ا�بار ا4ص�³ 

أ0 جعفر  عنأQ 0 ا�سن ا�عماV  عنأ0 ا�عا� ثابت بن بندار  عنابن خ�و  ورواه
أWد بن Nمد بن  عنTU بن Q بن Nمد بن هاشم  عنن بن Q ا�قطي¥ Nمد بن ا�س

  اإلمام أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن  عنأ0 سكينة  )Ñ(عنإبراهيم 
واbه أ0 طاهر عبد ا�اµ بن Nمد  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ  وأخرجه

أ0 عن مد بن ا�سن بن Q ا�قطي¥ أ0 جعفر N عنأ0 ا�سن بن عبد العزHز الظاهري  عن
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Nمد  عنسكينة عن أ0 أWد بن Nمد بن إبراهيم  عنالعباس TU بن Q بن Nمد بن هاشم 
  أ0 حنيفة. عنبن ا�سن 

ا�طلقة عن سئل علقمة  :أنه قال :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�1�۶/#�[ا�ديث:
 هل wا سك� ونفقة

ً
 فلم Fعل رسول اهللا  :قال: قالت فاطمة بنت ق*س ؟ثالثا

ً
- طلق¥ زو� ثالثا

ال ندع  :- ر7 اهللا عنه-فقال عمر بن ا�طاب  ،� سك� وال نفقة -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم
 ا4سك�  :قال ،كتاب اهللا بقول ا�رأة ال ندري أصدقت أم كذبت

ً
فجعل عمر 4لمطلقة ثالثا

  وا�فقة ما دامت � العدة. 
أ0 القاسم بن أWد بن  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 

 عنNمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن  عنعمر 
  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل� 

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
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  ااب اHسادس والع�ون
  � العتاق

 من أصحاب ا��  :عطاء بن أ0 رrاح عنأبو حنيفة  ]�1�۷/�[ا�ديث:
ً
-أن رجاال

وأ�رها أن  ،أن عبد اهللا بن رواحة =نت < راعية تتعاهد غنمه :حدثوه -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم
فجاء اaئب  ،واشتغلت ا4راعية عن الغنم ،فتعاهدتها حu سمنت ا4شاة ،تتعاهد شاة من ب� الغنم

ثم  ،فأخ·ته ا4راعية بأ�رها فلطمها ،شاةفجاء عبد اهللا بن رواحة وفقد ا4 ،واختلس ا4شاة وقتلها
ص@ اهللا عليه وآ< - فعظم ا��  ،-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-فذكر ذ4ك 4رسول اهللا  ،ندم Æ ذ4ك

-فأرسل إ�ها رسول اهللا  ،إنها سوداء ال علم wا :فقال ‘‘r6ت وجه �ؤمنة’’ :فقال ،ذ4ك -وسلم
رسول اهللا  :قالت ؟‘‘فمن أنا’’ :قال ،� ا4سماء :قالت ؟‘‘اهللا أين’’ :وسأwا -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم

  . ‘‘إنها �ؤمنة فأعتقها’’قال:  ،-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-
هارون  عنNمد بن Wيد  عنأWد بن سعيد ا�*سابوري  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة  عنبن ا�غ�ة 
عبد اهللا بن Nمد بن عبد  عنابن عقدة عن ا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنNمد بن ا�سن  عنابن منيع  عناهللا 
أ0 الفضل أWد بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

أ0 نé أWد بن نé بن  القا7 عنأQ 0 ا�سن بن أWد بن شاذان  عنا�سن بن خ�ون 
Nمد بن  عنإسماعيل بن توrة القزوH¥  عنعبد اهللا بن طاهر القزوH¥  عنش�ب ا�خاري إ

  أ0 حنيفة.  عنا�سن 
و TU بن سعيد قا7  ،قدم علينا رrيعة ا4رأي :أبو حنيفة قال ]�1�۸/#[ا�ديث:

فأرسلت إ�ه  !أال تعجب wذا ا�é إذا اجتمع أهلها Æ رأي رجل واحد :فقال 4رrيعة ،ا4كوفة
ال ينفذ  :فقال !ما يقول القا7 � عبد ب� اث�� أعتقه أحدهما :فقال يعقوب ،زفر وHعقوب

فقال  ،‘‘ال 6ر وال 6ار � اإلسالم’’قال:  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-وا��  ،ألنه 6ر ؛عتقه
ألن ا4§م  :قال ؟و4م :قال ،ترLت القول األول :فقال < ،نفذ عتقه :قال ؟قه اآلخرفإن أعت :يعقوب

.  ،وقد أعتقه ا�اV وهو عبد وال فرق ب� ا�ا�Y ،األول 4م ينفذ و4م يقع به عتق
ً
  فألقمه حجرا
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عمر بن جعفر  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
 Vمد ا4زارع  عنا�دN قال عنإبراهيم بن bلخ.إ ،سمعت أبا حنيفة يقول: قدم علينا :يوسف بن خا  

أن عبد اهللا  :أبيه عنعمران بن �سلم  عناwيثم  عنأبو حنيفة  ]1/�1�۹[ا�ديث:
  ول©ن سندعه 4ك.  ،أما إن ما4ك �ا :ثم قال ،عبدا < أعتق

أN 0مد رزق اهللا  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
أ0 ا�سن Q بن Nمد  عنأ0 ا�س� Q بن Nمد بن ¡�  عنبن عبد ا4وهاب بن عبد العزHز 

 عنسوHد بن عبد العزHز  عنزه� بن عباد  عنأWد بن TU بن خاb بن حسان  عنبن أWد 
  .-ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة

أنه  :-ر7 اهللا عنهما-ابن عمر  عنعطاء بن �سار  عنأبو حنيفة  ]3/�1۱۰[ا�ديث:
  =ن يطأ جار�ªH أعتقهما عن دبر منه. 

Nمد بن ا�سن  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا4صلت بن العالء  عنإبراهيم بن سليمان اYي�  عنبن جعفر ا�الل 
Nمد بن �و�  عنا�سن بن القاسم  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر � �سنده  وأخرجه

  اإلمام أ0 حنيفة. عنعباد بن صهيب  عن
ا�بارك بن عبد ا�بار  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

   .ا�افظ Nمد بن ا�ظفر بإسناده عنأN 0مد ا�وهري  عنا4ص�³ 
أ0 القاسم  عنأ0 القاسم اYنوõ  عنأ0 سعيد أWد بن عبد ا�بار بن أWد عن  ورواه

إبراهيم بن عن Nمد بن ا�سن بن جعفر ا�الل  عنأ0 العباس أWد بن عقدة  عنبن ا�الج 
   .اإلمام أ0 حنيفةعن صلت بن العالء ا4كو³ عن سليمان اYي� 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

عبد  عنا�ستورد بن األحنف  عنسلمة بن كهيل  عنأبو حنيفة  ]5/�1۱۱[ا�ديث:
إV تزوجت و�دة لع� فوbت م¥ وأنه  :فقال ،أن رجًال أتاه :-ر7 اهللا عنه-اهللا بن �سعود 
  كذب ل*س < ذ4ك.  :قال ؟يرHد بيع وbي
  .-ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده أخرجه 

أبيه  عنعمران بن عم� �وû عبد اهللا بن �سعود  عنأبو حنيفة  ]7/�1�۲[ا�ديث:
  :عبد اهللا بن �سعود عن

ً
   .ول©ن سأدعه 4ك وفعل ،إن ما4ك هو � :فقال ،أنه أعتق عبدا
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 عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه
  أ0 حنيفة.  عنأ0 يوسف القا7  عن¡� بن ا4و�د  عنأWد بن نعيم 
  ورواه

ً
  أ0 حنيفة.  عنعبيد اهللا  عنأWد بن حازم  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنأيضا

  ورواه
ً
اإلمام  عن�صعب بن ا�قدام  عنأبيه  عنإسحاق بن Nمد بن �روان  عنأيضا

  حنيفة. أ0
 )®(عمه ¡� بن غياث عن¡� بن �و�  عنالقا7 عمر بن ا�سن األشناV  وأخرجه

  اإلمام أ0 حنيفة. عنالقا7 أ0 يوسف  عن
أ0 الفضل  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سن بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

القا7 عمر بن  عنأ0 عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا< أQ 0  عنأWد بن خ�ون 
  ا�سن األشناV بإسناده ا�ذكور إ� أ0 حنيفة. 

ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  ،نأخذ

ً
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،=تبه فما< �واله وأمن أعتق Øلو¾

من أعتق 2سمة أعتق اهللا  :أنه قال ،إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�1�۳/:�ديث:[ا
تعا� ب©ل عضو منها عضوا منه من ا�ار حu إن =ن ا4رجل �ستحب أن يعتق ا4رجل 4كمال 

  وا�رأة تعتق 4كمال أعضائها.  ،أعضائه
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

ر7 اهللا - جابر بن عبد اهللا  عنعطاء بن أ0 رrاح  عنأبو حنيفة  ]�1�۴/>[ا�ديث:
 =ن إلبراهيم بن نعيم ا�حام دبره :-عنهما

ً
ص@ اهللا -فباعه ا��  ،ثم احتاج إ� ثمنه ،أن عبدا

  بثمان مائة درهم.  -عليه وآ< وسلم
أWد بن  عنا�س� بن ا�س� األنطا²  عنا�ظفر � �سنده  ا�افظ Nمد بنأخرجه 

  اإلمام أ0 حنيفة. عنأ0 يوسف القا7  عنQ بن معبد  عنعبد اهللا ا4كندي 
أ0 ا�س� ا�بارك بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

  ا�افظ Nمد بن ا�ظفر بإسناده ا�ذكور من قبل. عنأN 0مد ا�وهري  عنعبد ا�بار ا4ص�³ 
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عطاء  عنعبد اهللا بن سعيد بن أ0 سعيد ا�ق·ي  عنأبو حنيفة  ]�1�۵/<[ا�ديث:
  ف�ن يطأهما.  ،أنه =نت < جارHتان فدبرهما :-ر7 اهللا عنهما-ابن عمر  عنبن �سار 

أ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 
Nمد بن إبراهيم بن حب*ش ا�غوي  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عن
  .- ر7 اهللا عنهما- اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل�  عن

وا�و4ودة �  أوالد ا�دبرة :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�1�۶/��[ا�ديث:
  حال تدب�ها بمwÚا. 

 ،ثم قال Nمد: وrه نأخذ ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة 
ر7 اهللا -عمر بن ا�طاب  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�1�۷/��[ا�ديث:

أنه  ،� بيع أمهات األوالد -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أنه =ن ينادي Æ من· رسول اهللا  -عنه
  ول*س عليها بعد ذ4ك رق. ،حرام إذا وbت 4سيدها عتقت

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
أنه ما =ن ال  :إبراهيم � ا4سقط من األمة عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�1�۸/#�[ا�ديث:

  وال ت©ون به أم وb.  ،فإنها ال تعتق ،�سªب� منه أصبع أو ع� أو فم
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  ال تباع �ال.  :إبراهيم � أم ا4وb تفجر قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�1/�1�۹[ا�ديث:
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

ر7 - )®(عمر بن ا�طاب عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�#�3/�1[ا�ديث:
 ثم يموت :-اهللا عنه

ً
 < فتÜ أوالدا

ً
وÝ،  Ý حرة وأوالدها أحرار :قال ؟� رجل يزوج أم وbه عبدا

  وkن شاءت 4م ت©ن.  ،با�يار إن شاءت =نت مع العبد
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
أن  :األسود عنإبراهيم ا�خè  عنيزHد ا4سل�  عنأبو حنيفة  ]�#�5/�1[ا�ديث:

 
ً
 من ا�خع انطلقوا حجاجا

ً
فذكروا  ،فلما قضوا تفثهم أرادوا عتق رقبة فيها نصيب لغائب ،نفرا

                                           

���  �O.(�"�����>%?@�A%�B�P’’[IU\��]^_�E`‘‘m�=��O� � 
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  وأن يضمنوا نصيب الغائب وwم والؤه.  ،فأ�رهم بعتقه -ر7 اهللا عنه-ذ4ك لعمر بن ا�طاب 
Nمد  عنعيد اwمداV أWد بن Nمد بن س عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 

اإلمام  عنعبد العزHز بن داؤد بن زHاد  عنأWد بن يعقوب  عنبن عبد اهللا بن ا4صباح ا�ل� 
  أ0 حنيفة.

أنه  :األسود عنإبراهيم  عنيزHد بن عبد ا4رWن  عنأبو حنيفة  ]##�7/�1[ا�ديث:
 �rب*نه و 

ً
فأ�ره أن  ،- ر7 اهللا عنه-فذكر ذ4ك لعمر بن ا�طاب  ،خوة < صغارإأعتق Øلو¾

  وkن شاؤوا ضمنوا.  ،وأن يرجئه حu تدرك ا4صبية فإن شاؤوا أعتقوا ،يقومه
وهو قول أ0  :ثم قال Nمد ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 
ً
 Êه وال سöيل أح وأما � قو�ا فإذا أعتق ،حنيفة إذا =ن ا�عتق �و�ا

ً
دهم فقد صار العبد حرا

 ضمن حصص أصحابه
ً
 س÷  ،4لباق� إ� عتقه بعد ذ4ك فإن =ن ا�عتق �و�ا

ً
وkن =ن مع�ا

  العبد ألصحابه � حصصهم من قيمته.
� العبد ب� اث�� أعتق  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]1#�1/:�[ا�ديث:

وkن شاء يضمنه وH©ون  ،ن شاء أعتق و¾ن ا4والء ب*نهمااآلخر با�يار إ :قال ،أحدهما نصيبه
 اسªس÷ و¾ن ا4والء ب*نهما. ،ا4والء 4لضامن

ً
  وkن =ن مع�ا

وهو  :ثم قال Nمد ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 ح� أعتقه  [<] فأما � قو�ا فال سöيل .قول أ0 حنيفة

ً
إ� عتقه بعد عتق صاحبه فصار حرا

 ضمن حصة صاحبه ،صاحبه
ً
 اسªس÷ العبد � حصة  ،فإن =ن ا�عتق �و�ا

ً
وkن =ن مع�ا

 4لمعتق األول. ،صاحبه ل*س < غ� ذ4ك
ً
  وا4والء � ا4وجه� Äيعا

� إذا أعتق ا4رجل نصف عبده  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3#�1/>�[ا�ديث:
  وس÷ � ا�اµ اaي 4م يعتق.  ،صحته 4م يعتق منه إال ما أعتق منه

وهو قول أ0  :ثم قال Nمد ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  و4م �سع < � dء. ،أما � قو�ا إذا أعتق منه جزء أعتق Êه ،حنيفة

 عنحس� ا�علم  عنHÓك  عنأ0 سفيان  عنأبو حنيفة  ]5#�1/<�[ا�ديث:
.  :قال � أم ا4وb -ر7 اهللا عنه-أن عمر بن ا�طاب  :عكرمة

ً
  يعتقها وbها وkن =ن سقطا

Nمد بن أWد  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن Üì العطار  عنا�افظ طلحة بن Nمد أخرجه 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنعصام بن يوسف  عنأبيه  عنا�ل� 
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ùàشة أنها  عناألسود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]7#�1/�#[ا�ديث:
�ا :فقال �وا�ها ،أرادت أن ¢ش}ي برHرة فتعتقها ü{يعها إال أن ¢شöفذكرت  :قال ،والءها ال ن

 ‘‘ا4والء �ن أعتق’’ :فقال ،-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-4رسول اهللا  -ر7 اهللا عنها-ذ4ك ùàشة 
ص@ اهللا عليه وآ< -وwا زوج �وû آلل أ0 أWد فخ�ها رسول اهللا  ،فأعتقتها ،فاش}تها ùàشة

  فاختارت نفسها ففرق ب*نهما.  ،-وسلم
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد � �سنده أخرجه 

أبيه  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده  وأخرجه
اإلمام أ0 حنيفة  عنNمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  نعNمد بن خاb بن خ¨ 

  .- ر7 اهللا عنه- 
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  ااب اHسابع والع�ون
  � ا�@تب

ر7 اهللا -ùàشة  عناألسود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۷#�1/�[ا�ديث:
هو wا صدقة ’’ :فقال ،-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-فرآه ا��  ،تصدق Æ برHرة بلحم :قالت -عنها

  . ‘‘و�ا هدية
 عنهالل بن N  TUمد بن ا�سن ال�از ا�ل� عن عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  أ0 حنيفة. عنيوسف بن خاb ا4سم� 
ر7 اهللا -زHد بن ثابت  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۸#�1/#[ا�ديث:

  =ن يقول: ا��تب عبد ما ب� عليه درهم من ا4كتابة.  -عنه
 عنأ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

أ0 عبد اهللا Nمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر بن أWد  عنعبد اهللا بن ا�سن 
  اإلمام أ0 حنيفة.  عنا�سن بن زHاد  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن شجاع ا�ل�  عنا�غوي 

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

ر7 اهللا -Q بن أ0 طالب  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۹#1/�1[ا�ديث:
  وHرق منه بقدر ما عجز.  ،يعتق منه بقدر ما أدى :� ا��تب -عنه

  .-ر7 اهللا عنهما-اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
ر7 - عبد اهللا بن �سعود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�3/�11[ا�ديث:

  إذا أدى قيمة رقبته فهو حر.  :قال :� ا��تب -اهللا عنه
وقول  :ثم قال Nمد ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

. قال -ر7 اهللا عنهما-أحب إ�نا و�k أ0 حنيفة من قول Q وعبد اهللا بن �سعود زHد بن ثابت 
  فيما بلغنا وrه نأخذ. -ر7 اهللا عنها-وهو قول ùàشة  :أبو حنيفة

ال  :إبراهيم أنه قال � ا�ملوك ب� رجل� عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�5/�11[ا�ديث:
  Fوز ��تبة أحدهما إال بإذن HÓ©ه. 
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ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  وهو قول أ0 حنيفة. ،نأخذ

إبراهيم � العبد ي©ون ب� رجل�  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]#7/�11[ا�ديث:
فأراد  ،�وkذا =ن ا�ملوك ب� اث� ،H�4©ه أن يرد ا��تبة إذا علم :قال ؟ف�تب أحدهما نصيبه

  ال Fوز ��تöته Æ نصيبه إال بإذن صاحبه. :قال ؟أحدهما أن ي©اتبه Æ نصيبه
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
و عبد اهللا  ،Q بن أ0 طالب عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�111/:[ا�ديث:

إذا مات ا��تب وترك وفاء أخذ Øا ترك  :أنهم =نوا يقو4ون -ر7 اهللا عنهم-وHÓح  ،بن �سعود
  .وصار ما ب� بعده 4ورثة ا��تب ،ما ب� من ��تöته فدفع إ� �واله

مد: وrه ثم قال N ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ

R  ﴿ :إبراهيم � قو< تعا� عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�113/>[ا�ديث:  S  T
U VW ﴾ )®( إن علمتم عندهم أداء.  :. قال  

  .-ر7 اهللا عنهما-اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
أنه قال � رجل =تب عبديه Æ  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�115/<[ا�ديث:

وkن عجزا ردا �  ،حران ماإن أديا فه :وقال ،وجعل 7ومهما واحدة ،ألف درهم ��تبة واحدة
 األلف.  :قال إبراهيم ،ا4رق

ً
  ال يعتقان حu يؤديان Äيعا

ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ

إبراهيم � ا4رجل إذا =تب غالم� < Æ  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�117/��[ا�ديث:
ثم  ،فأنتما حران وkال فأنتما Øلو¾نأنه إن =ن قال إذا أديتما األلف  :ثم مات أحدهما ،ألف درهم

فإنه ال يأخذ  ،فإن =تبهما Æ األلف و4م �ش}ط ،مات أحدهما فإنه يأخذ من ال9 األلف Êها
 .µا�صة بنصف األول أو بقيمة ا�  إال با

ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
                                           

���  ��>.\���� 
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 ومات أحدهما قسمت ا��تبة Æ قيمتهما فيبطل من  نأخذ � Äيع
ً
ا�ديث إذا 4م �ش}ط ش*ئا

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،ووجب Æ اآلخر حصة قيمته ،ا��تبة حصة قيمة ا�يت
 :أنه قال � ا4كفالة � ا��تبة :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]:�11/��[ا�ديث:

ذ4ك أنه 4و عجز وقد أخذت من ا4كفالة بعض Lو ،إنما هو ما4ك كفل 4ك به ،ل*ست ¡Oء
و³  ،ألن ما أخذت منهم فهو �لك wم ؛��تöته رد ا��تب � ا4رق و4م ي©ن 4ك ما أخذت

  رقبة عبدك. 
إذا  ،ثم قال Nمد: وrه نأخذ ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
ر7 اهللا تعا� -وهو قول أ0 حنيفة  ،فا4كفالة باطلة ،جل با��تبة عن ��تبهكفل ا4رجل ا4ر

  واهللا أعلم. -عنه
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  والع�ونااب ا&امن 
  � اHوالء

أن ابنة  :عبد اهللا بن شداد عنا�©م بن عت*بة  عنأبو حنيفة  ]�11۸/�[ا�ديث:
 
ً
 فمات وترك ب�تا

ً
�مزة بن عبد ا�طلب أعتقت Øلو¾،  �� -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-فأعطى ا

  وأعطى ابنة Wزة ا�صف.  ،ا�نت ا�صف
عبيد اهللا بن �و�  عنأWد بن حازم  عنأWد بن Nمد  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  أ0 حنيفة.  عن
  ورواه

ً
 عنأ0 يوسف القا7  عن¡� بن ا4و�د  عنNمد بن ا�سن ال�ار  عنأيضا
  اإلمام أ0 حنيفة. 

  ورواه
ً
أ0  عنا�سن بن Nمد بن Q  عنا�نذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنيوسف القا7 
  ورواه

ً
أسد  عنا�سن بن Nمد بن Q  عنا�نذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنبن عمرو 
  ورواه

ً
  اإلمام أ0 حنيفة.  عنا�سن بن زHاد  عنا4و�د بن Wاد  عنWاد بن أWد ا�روزي  عنأيضا

  ورواه
ً
  اإلمام أ0 حنيفة.  عنNمد بن ا�سن  عنNمد بن سالم  عنNمد بن رضوان  عنأيضا

  ورواه
ً
هذا كتاب ا�س� بن  :ا�س� بن Q بن هاشم قال عنأWد بن Nمد  عنأيضا

Q،  سن  حدثنافقرأت فيه�  أ0 حنيفة.  عنأبيه  عنزHاد بن ا�سن  حدثناTU بن ا
  ورواه

ً
  أبو حنيفة.  أخ/نازة بن حبيب ا4زHات قرأت � كتاب W :أWد بن Nمد قال عنأيضا

  ورواه
ً
 عنأيوب بن هاV  عنأبيه  عنا�نذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأيضا
  اإلمام أ0 حنيفة. 

  ورواه
ً
أبيه سعيد بن  عنعمه  عنأبيه  عنا�نذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنأ0 ا�هم 
Q بن عبد ا�لك  عنعبد  Q بن Nمد بن عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه

  .- ر7 اهللا عنهما- اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام أ0 يوسف القا7  عنأبيه  عنبن عبد رrه 
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أ0 الغنائم Nمد بن Q بن  عنا�افظ ا�سن بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
  عنالعلوي  )®(اH�4ف أ0 عبد اهللا عنميمون 

ً
 عنجعفر بن Nمد بن ا�س� بن ا�اجب إذنا

سمعت أ0  :قالت ،فاطمة بنت Nمد بن حبيب عنأ0 العباس أWد بن Nمد بن سعيد بن عقدة 
  أ0 حنيفة.  عنيقول: هذا كتاب Wزة بن حبيب فقرأت فيه 

  ورواه
ً
عبد ا4رWن  عنأ0 ب©ر عبد اهللا بن ا�سن  عنالقاسم بن Nمد بن عمر  عنأيضا

  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع  عنNمد بن إبراهيم  عنبن عمر 
أWد بن  عنالقاسم بن زLرHا  عنا�افظ القا7 عمر بن ا�سن األشناV  وأخرجه

  اإلمام أ0 حنيفة. عنعبيد اهللا بن �و�  عنعثمان بن حكيم 
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

 - ر7 اهللا عنهما- ابن عمر  عنعبد اهللا بن دينار  عنأبو حنيفة  ]�11۹/#[ا�ديث:
  . ‘‘وال يوهب ،ا4والء �مة Êحمة ال�سب ال يباع’’ :أنه قال -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا��  عن

أ0 العباس Nمد بن أWد بن عمرو بن  عن ا�افظ Nمد بن ا�ظفر � �سندهأخرجه 
 عنQ بن سليمان األ�ي�  عنأWد بن Nمد بن ا�جاج بن رشيد بن سعيد  عنعبد ا�الق 

 èمد بن إدر�س ا4شافNسن صاحب أ0 يوسف  عن�اإلمام أ0  عنأ0 يوسف  عنNمد بن ا
  . -ر7 اهللا عنهم- حنيفة 

أ0 ا�س� ا�بارك بن عن �سنده  أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � وأخرجه
  أN 0مد ا�وهري ا�افظ Nمد بن ا�ظفر بإسناده ا�ذكور إ� أ0 حنيفة. عنعبد ا�بار ا4ص�³ 

أ0 الفتح عبد ا4كرHم بن  عنأبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ قا7 بيمارستان  وأخرجه
Wمد بن أN ¨ارقط¥  عند بن ا�حا�bسن ا�أ0 العباس Nمد بن أWد بن عمرو بن  عنأ0 ا

Nمد بن  عنQ بن سليمان األ�ي�  عنأWد بن Nمد بن ا�جاج  عن )Ñ(زازوعبد ا�الق ا4
 èسن  عنإدر�س ا4شاف�  .-ر7 اهللا عنهم- اإلمام أ0 حنيفة  عنأ0 يوسف  عنNمد بن ا

ا4والء 4لب�� اaكور دون  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�1/�13[ا�ديث:
  فإذا درجوا وذهبوا رجع ا4والء إ� العصبة.  ،اإلناث

ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
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إذا توالك ا4رجل من أهل  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�3/�13[ا�ديث:
[ما 4م يعقل عنه ، فإذا عقلت عنه فل*س  و< أن يتحول بوالئه. ،و4ك م�اثه ،اaمة فعليك عقله

   )®( < أن يتحول بوالئه]
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد ابن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
أن  :-ر7 اهللا عنهما-ابن عمر  عنعطاء بن �سار  عنأبو حنيفة  ]5/�13۲[ا�ديث:

 ��  بيع ا4والء وهبته. [عن] ن�  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا
يو2س بن  عنإبراهيم بن يوسف  عنا�نذر بن Nمد  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة  عنب©� 
ر7 اهللا -ùàشة  عناألسود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]7/�13۳[ا�ديث:

 ،إال أن ¢ش}ط ا4والء �ا ال نöيعها :فقال wا �وا�ها ،أنها أرادت أن ¢ش}ي برHرة Yعتقها -عنها
  . ‘‘ا4والء �ن أعتق’’ :فقال ،-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-فذكرت ذ4ك 4لن� 

أ0  عنأWد بن يعقوب  عنأWد بن أ0 صالح ا�ل�  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
 Vما�  اإلمام أ0 حنيفة.  عنTU عبد ا�ميد ا

أ0 القاسم بن أWد بن  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
أ0  عنNمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنبن عم�  عبد ا4رWن عنعبد اهللا بن ا�سن  عنعمر 

 :اإلمام أ0 حنيفة. وزاد � آخره عنا�سن بن زHاد  عنعبد اهللا Nمد بن شجاع ا�ل� 
ص@ اهللا عليه وآ< -فخ�ها رسول اهللا  ،واش}تها ùàشة وأعتقتها وwا زوج �وû آلل أ0 أWد’’

  . ‘‘فاختارت نفسها ففرق ب*نهما -وسلم
 بهذا اإلسناد أطول من هذا فقال ورواه

ً
فأ�  ،أرادت ùàشة أن ¢ش}ي برHرة فتعتقها’’ :أيضا

ال ’’ :فقال -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-فذكرت ذ4ك 4لن�  ،أهلها أن يöيعوها إال وwم والؤها
قال أبو عبد اهللا  :. قال ا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و‘‘يمنعك ذ4ك فإنما ا4والء �ن أعتق

Nوز :مد بن شجاعF ال 
ً
ص@ اهللا عليه -فقال  ،اYأوHل � ذ4ك عند أهل العلم أنهم أرادوا ش*ئا

وrاعوا Æ أن  ،فلما أخ·وا بأنه ال Fوز رجعوا ،فإنه ال Fوز ‘‘ال يمنعك اaي قا4وا’’ :-وآ< وسلم
  ا4والء �ن أعطى ا�من. 

  .-ر7 اهللا عنهما-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن ابن زHاد � �سنده أخرجه 
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إبراهيم أن Q بن أ0 طالب وا4ز�r بن  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�13۴/:[ا�ديث:
وÝ عمة Q  ،فمات ،� �وû 4صفية بنت عبد ا�طلب )®([إ� عمر بن ا�طاب]العوام اختصما 

عم� وأنا عصبتها أعقل عنها ف¨ والء �وا�ها أنا  :-ر7 اهللا عنه-فقال Q  ،وأم ا4ز�r بن العوام
ر7 -فق� عمر  )Ý)Ñ أ� أنا أرثها ف¨ والء �وا�ها أنا أرثه :-ر7 اهللا عنه-وقال ا4ز�r  ،أرثه

  .  -ر7 اهللا عنه-با��اث 4لز�r وrالعقل لع¨  -اهللا عنه
سم بن أWد بن عمر أ0 القا عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

Nمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عن
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن شجاع ا�ل�  عنا�غوي 

ذا وrه :ثم قال Nمد ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  وهو قول أ0 حنيفة. ،نأخذ

  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
أقبل رجل من أهل  :Nمد بن ق*س اwمداV قال عنأبو حنيفة  ]�135/>[ا�ديث:

  ،اaمة فأسلم Æ يدي ابن عم ��وق وتواله
ً
فسأل عبد اهللا  ،فانطلق ��وق ،فمات وترك ماال

  فأ�ره بأâله. ؟م�اثه بن �سعود عن
إذا توالك ا4رجل من أهل  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�13۶/<[ا�ديث:

و< أن يتحول بوالئه ما 4م يعقل عنه فإذا عقلت عنه فل*س <  ،و4ك م�اثه ،اaمة فعليك عقله
  أن يتحول بوالئه. 

و عبد اهللا اب¥ األخوHن أ0 القاسم  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و أخرجه 
Nمد بن إبراهيم بن  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنأWد بن عمر 

  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع  عنحب*ش 
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
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  ا\اسع والع�ونااب 
  � ا[نايات

 :-ر7 اهللا عنهما- ابن عباس  عنعطاء بن �سار  عنأبو حنيفة  ]�13۷/�[ا�ديث:
 ��  . ‘‘من عفا عن دم 4م ي©ن < ثواب إال ا�نة’’قال:  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن ا

 عنNمد بن إسحاق ا4صغاV  عنصالح بن أ0 رميح  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنأ0 إسحاق الفزاري  عن )®(بةيطأWد بن أ0 

ما تعمد به اإل2سان بغ�  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�13۸/#[ا�ديث:
  حديدة فقتله فهو شبه العمد تغلظ فيه اbية وال يقتل به. 

أ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 
 عنNمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عن

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنا�سن بن زHاد � �سنده  عنNمد بن شجاع ا�ل� 
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

أنه  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- ا��  عنا4زهري  عنأبو حنيفة  ]1/�13۹[ا�ديث:
  . ‘‘دية ا�هودي وا�éاV مثل دية ا�سلم’’ :قال

ا�سن بن يزHد بن يعقوب اwمداV  عنأQ 0 اbقاق  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
0 حذيفة أ عنNمد بن عبيد اwمداV  عنيزداد ا�شاب اwمداV  نأQ 0 ا�سن ب عن

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنإسحاق بن ¡� ا�خاري 
أن رجًال من ب¥ ش*بان قتل رجًال  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�3/�15[ا�ديث:

 من أهل ا�زHة
ً
ر7 -فكتب إ�ه عمر  ،فكتب وا� ا4كوفة إ� عمر بن ا�طاب بذ4ك ،نéانيا
أفده ’’ :ثم كتب إ�ه أن ،وkن شاؤا عفوا عنه ،أن ادفعه إ� أو�اء القتيل فإن شاءوا قتلوه -اهللا عنه

  من فرسان العرب.  وذ4ك أنه بلغه أنه فارس ‘‘باbية من بيت ا�ال
أ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

Nمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنبد اهللا بن ا�سن ا�الل ع عن
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  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل�  عنا�غوي 
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

عبد ا4رWن بن  عنرrيعة بن أ0 عبد ا4رWن ا4رأي  عنأبو حنيفة  ]�5/�15[ا�ديث:
 بمعاهد - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- قتل ا��  :قال ،سليمان

ً
  . ‘‘أنا أحق من و1 بذمته’’ :وقال ،�سلما

Nمد بن عبدة بن اwيثم  عنNمد بن قدامة ا4زاهد ا�ل�  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنشبابة بن سوار  عن

أن رجًال من ب¥ ش*بان قتل  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]7/�15۲[ا�ديث:
 من أهل ا�زHة

ً
فكتب  ،-ر7 اهللا عنه- فكتب وا� ا4كوفة � ذ4ك إ� عمر بن ا�طاب  ،نéانيا

 ،فدفعه إ� و
 يقال < حن� ،وkن شاءوا عفوا عنه ،عمر أن ادفعه إ� أو�ائه فإن شاءوا قتلوه
  ،فيقول: حu ي�ء الغضب ،اقتل :ون <يقو4فجعلوا 

ً
ò ذ4ك يقول: حu  ،فقا4وا < ذ4ك �رارا

  ثم قتله.  ،ي�ء الغضب
أ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

 عنNمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عن
  أ0 حنيفة.  عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل� 

  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
ر7 اهللا -جابر بن عبد اهللا األنصاري  عنا4شع�  عنأبو حنيفة  ]�15۳/:[ا�ديث:

  . ‘‘ال �ستقاد من ا�راح حu ت·أ’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-اهللا قال: قال رسول  -عنهما
إبراهيم بن عبد ا�ميد  Nمد بن عنصالح بن أ0 رميح كتابة  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  .- ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنابن ا�بارك  عنمهدي بن جعفر عن أ0 ب©ر القا7 �لوان 
ر7 - عبد اهللا بن �سعود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�15۴/>[ا�ديث:

 ،وع�ون ابنة �ون ،ع�ون ابنة ìاض :� دية ا�طأ Æ أهل ا�ع� مائة بع� :أنه قال -اهللا عنه
�سة وع�ون ابن  :و³ شبه العمد أرrاع .وع�ون جذعة ،وع�ون حقة ،وع�ون ابن ìاض

  و�سة وع�ون جذعة.  ،و�سة وع�ون حقة ،و�سة وع�ون ابنة �ون ،ìاض
أ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

Nمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عن
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل�  عنا�غوي 

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
عمر  عن�àر ا4شع�  عناwيثم بن حبيب ا4ص�³  عنأبو حنيفة  ]�15۵/<[ا�ديث:
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وÆ أهل ا�قر مائتا  ،� دية ا�طأ مائة من اإلبل � أهل اإلبل :أنه قال - ر7 اهللا عنه- بن ا�طاب 
  وÆ أهل اaهب ألف دينار.  ،وÆ أهل ا4ورق ع�ة آالف درهم ،لفاشاةأوÆ أهل الغنم  ،بقرة

¡�  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن Üì العطار  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنأ0 عبد ا4رWن ا�قري  عنبن �و� 

أ0 ا�س� Q بن  عنو ا�ل� � �سنده أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ� وأخرجه
أ0 ب©ر أWد بن جعفر  عنالقا7 أ0 العالء Nمد بن Q بن يعقوب ا4واسطي  عنا�س� بن أيوب 

  .- ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة  عنأ0 عبد ا4رWن ا�قري  عن�و�  أQ 0 ¡� بن عنبن Wدان 
ر7 اهللا -Q بن أ0 طالب  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�15۶/��[ا�ديث:

  جراحات ال�ساء Æ ا�صف من جراحات ا4رجال ما دون ا�فس. :أنه قال -عنه
أ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

Nمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عن
  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل�  عنا�غوي 

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
ر7 -عبد اهللا بن �سعود  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�15۷/��[ا�ديث:

وما =ن Øا سوى ذ4ك  ،ا4رجال وال�ساء � ا4سن وا�وضحة¢ستوي جراحات  :أنه قال -اهللا عنه
  فال�ساء Æ ا�صف من جراحات ا4رجال. 

  ا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده باإلسناد ا4سابق سواء.أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

 :زHد بن ثابت أنه قال عنإبراهيم  عند Wا عنأبو حنيفة  ]�15۸/#�[ا�ديث:
فإذا زادت ا�راحة Æ ا�لث  ،جراحات ال�ساء مثل جراحات ا4رجال ما ب*نها و�r ثلث اbية

  =نت جراحات ا�رأة Æ ا�صف من جراحات ا4رجال. 
  ا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده باإلسناد ا�ذكور سواء.أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

  :ا4شع� عناwيثم  عنأبو حنيفة  ]�1/�15۹[ا�ديث:
ً
أن عمرو بن حرHث احتفر ب;ا

نصف أإنما احتفرتها ألصلح و :فقال عمرو ،فرفع إ� HÓح ،فعطب فيها فرس ،بفناء دار أسامة
  فضمن.  صدقت إنما تضمن الفرس �رة واحدة :فقال HÓح ،قHبها الطر

¡�  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن Üì العطار  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  أ0 حنيفة.  عنأ0 عبد ا4رWن ا�قري  عنبن �و� 
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أ0 القاسم بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
Nمد بن إبراهيم بن  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنأWد بن عمر 

   .اإلمام أ0 حنيفة عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل�  عنحب*ش ا�غوي 
القا7 أ0 العالء Nمد بن  عنQ بن ا�س� بن أيوب ال�ار  )®(أ0 ا�س� عن ورواه

أ0 عبد ا4رWن  عن¡� بن �و�  عنعفر بن Wدان أ0 ب©ر أWد بن ج عنQ ا4واسطي 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�قري 

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
-أنه وجد قتيل Æ عهد عمر  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�3/�1۶۰[ا�ديث:

فكتب أن ق*سوا ما  ،فبلغ ذ4ك عمر )Ñ(� ب; ال يدرون من قتله ب� وادعة وج�ان -ر7 اهللا عنه
باهللا ما قتلناه وال نعلم ’’ :ب*نهما فأيهما =ن أقرب إ� القتيل ëرج منهم �سون رجًال فيقسمون

  وعليهم اbية.  ‘‘< قاتالً 
أ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنن Nمد بن خ�و � �سنده ا�افظ ا�س� بأخرجه 

Nمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عن
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل�  عنا�غوي 

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
ال يبلغ بقيمة العبد إذا  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]��5/�17[ا�ديث:

  دية ا�ر.  ،قتل
   .ا�س� بن خ�و � �سنده بإسناده ا4سابق إ� أ0 حنيفةأخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

d òء من ا�ر فيه اbية  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]#�7/�17[ا�ديث:
   .و' dء من ا�ر فيه نصف اbية فهو من العبد فيه نصف القيمة ،فهو من العبد فيه القيمة

  أ0 القاسم بن أWد بن عمر بإسناده إ� أ0 حنيفة.  عنا�افظ ا�س� بن خ�و � �سنده  وأخرجه
  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

ر7 -أ0 ب©ر وعمر  عن ) (أ0 ب©ر ا4زهري عنأبو حنيفة  ]�171/:�[ا�ديث:
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  دية أهل اaمة مثل دية ا�ر ا�سلم.  :أنهما قاال -اهللا عنهما
القاسم بن  عنأ0 العباس أWد بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة  عنأ0 يوسف  عنأ0 هالل  عنNمد 
العقل Æ أهل العطاء  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�173/>�[ا�ديث:

  يؤخذ من عطاء ò رجل أرrعة. 
القا7 أ0  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري � �سنده أخرجه 

أ0  عنأ0 ا�سن أWد بن Nمد العتي�  عنا�س� Nمد بن Q بن Nمد بن ا�هتدي باهللا 
عباس بن أWد بن ا�ارث بن Nمد بن عبد ا4كرHم  عنحامد أWد بن ا�س� بن Q ا�روزي 

  حنيفة. اإلمام أ0 عناwيثم بن عدي  عنأ0 جعفر Nمد بن عبد ا4كرHم  عنا�روزي العبدي 
 عنا4زهري  عنأ0 العطوف ا�راح بن ا�نهال  عنأبو حنيفة  ]�175/<�[ا�ديث:

  أن دية ا�هودي وا�éاV مثل دية ا�ر ا�سلم.  -ر7 اهللا عنهما- أ0 ب©ر وعمر 
أ0 الفضل أWد بن ا�سن بن  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

ش�ب ا�خاري إأ0 نé أWد بن  عنأQ 0 ا�سن بن أWد بن إبراهيم بن شاذان  عنخ�ون 
اإلمام  عنNمد بن ا�سن  عنإسماعيل بن توrة القزوH¥  عنالقزوH¥  عبد اهللا بن طاهر عن

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة 
إبراهيم � ا4رجل Fعل Æ حائطة  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�177/�#[ا�ديث:

يضمن d òء أصاب هذا  :قال ؟أو ëرج ا4كنيف إ� الطرHق ،ا4صخرة �سª} بها من ا�مولة
 فيما ال يملك فقد ضمن ما أصاب. ؛اaي ذكر

ً
  ألنه أحدث ش*ئا

ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ

ص@ اهللا عليه - إبراهيم قال: قال رسول اهللا  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]:�17/�#[ا�ديث:
  .‘‘و³ ا4ر¾ز ا�مس ،وا�عدن جبار ،وا4رجل جبار ،والقليب جبار ،العجماء جبار’’ :- وآ< وسلم

أبيه Nمد بن  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده أخرجه 
  .- ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنNمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  عنخاb بن خ¨ 
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  ااب ا&الثون 
  � ا�دود

قال: قال  -ر7 اهللا عنهما-ابن عباس  عنمقسم  عنأبو حنيفة  ]>�17/�[ا�ديث:
   .‘‘ادرؤا ا�دود با4شبهات’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-رسول اهللا 

Nمد  عنTU بن فروخ  عنأ0 سعيد بن جعفر ا�ر�  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنبن ¡� 

أ0  عنوعبد اهللا بن عياش Êهم  ،و�سعر بن كدام ،أبو حنيفة ]<�17/#[ا�ديث:
حرمت ا�مر لعينها ’’ :أنه قال -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا��  عنعبد اهللا بن شداد  عنعون 

   .‘‘وا�سكر من Ó òاب ،القليل منها وا4كث�
 عنالقا7 هناد بن إبراهيم  عنبن عبد ا�اµ األنصاري  القا7 أبو ب©ر Nمدأخرجه 

أWد  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن Q بن Nمد  عنأN 0مد جعفر بن Nمد بن ا�س� األبهري 
أبيه وWاد بن أ0 حنيفة و�سعر  عن )®(أWد بن Nمد بن TU ا�با) عنبن Nمد بن سعيد 

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنوعبد اهللا بن عياش 
ابن عباس  عنعون بن أ0 جحيفة  عنأبو حنيفة وسفيان ا�وري  ]�:1/�1[ا�ديث:

حرمت ا�مر لعينها قليلها ’’قال:  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن رسول اهللا  -ر7 اهللا عنهما-
   .‘‘4سكر من Ó òابوا ،وLث�ها

أWد بن Nمد بن ثابت  عنابن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
 èمد بن صبيح  عنا4ضبNأ0 حنيفة وسفيان. عن  

ابن عباس  عنعبد اهللا بن شداد  عنأ0 عون  عنأ0 حنيفة  عنا�حفوظ  :قال ا�افظ
 .أ0 عون عنأ0 حنيفة  عن )Ñ(هوذة بن خليفة عنصالح بن أWد بن �العب  حدثناÆ ما 

 عنأ0 حنيفة  عن�صعب بن ا�قدام  عنأبيه  عنإسحاق بن Nمد بن �روان  أخ/ناو :قال
أ0 حنيفة  عن�صعب بن ا�قدام  عنالعباس بن Nمد  عنابن Üì  أخ/ناأ0 عون. قال و
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  أ0 عون. عن
-أن ا��  :-ر7 اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]�:3/�1[ا�ديث:

  نقيع اbباء وا�نتم. عن ن�  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم
 عنخاb بن خداش  عنNمد بن نé اYاجر  عنصالح  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنWاد بن زHد 
-عبد اهللا بن �سعود  عنرجل عن TU بن �àر  عنأبو حنيفة  ]5/�1:۲[ا�ديث:

ي�ب- 4إلمام إذا رفع إ�ه حد أن ’’ :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر7 اهللا عنه
  . ‘‘ال يقوم حu يقيمه

أ0 الفضل أWد بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
أ0 إسحاق إبراهيم بن  عنش�ب إأ0 نé أWد بن  القا7 عنأQ 0 بن شاذان  عنخ�ون 

اإلمام  عنا�سن بن زHاد  عنأ0 يو2س إدر�س بن إبراهيم ا�قانè  عنNمد بن Q ا4ص�³ 
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة 

أ0  عن )®(TU بن عبد اهللا اYي� ا4كو³ ا�ابر عنأبو حنيفة  ]7/�1:1[ا�ديث:
 ôن�ص@ اهللا عليه وآ< -قال: قال رسول اهللا  -ر7 اهللا عنه-عبد اهللا بن �سعود  عنماجد ا

  . ‘‘إذا انت� ا�د إ� ا4سلطان فال سöيل إ� درئه’’ :-وسلم
 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أWد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 

 Vما�  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنأTU 0 ا
إبراهيم أنه قال � رجل قذف رجًال  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�1:3/:�ديث:[ا
وLذ4ك إن �ق غ� �رة  ،هو 4aك Êه :قال ،وآخر بواسط فÙب ا�د ،وآخر با�éة ،با4كوفة

  وLذ4ك Óب ا�مر.  ،وLذ4ك ا4زنا ،من أناس شu وقطع =ن القطع 4aك Êه
Nمد  عنا�افظ أبو القاسم عبد اهللا بن Nمد بن أ0 العوام ا4سغدي � �سنده أخرجه 

 عنأ0 مطيع قا7 بلخ  عنأبيه  عنأ0 إ�ائيل  عنيعقوب بن إسحاق  عنبن أWد بن Wاد 
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة 

رأيت عبد اهللا  :قال ،علقمة عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�1:۵/>[ا�ديث:
 
ً
 ،واألمة تقتدي بك ¢�ب ا�öيذ !لعمرك :فقلت ،ثم دà ب�بيذ ف�ب ،بن �سعود وهو يأâل طعاما
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 ،��ب ا�öيذ -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-رأيت رسول اهللا  :-ر7 اهللا عنه-فقال ابن �سعود 
  و4وال أV رأيته ��rه ما rÓته. 

أWد بن عبد اهللا  عننذر بن سعيد اwروي Nمد بن ا� عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
اإلمام  عنأ0 يوسف القا7  عنأ0 معاذ ا�حوي  عنNمد بن إ�ائيل ا�ل�  عنا4كندي 

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة 
عبد ا4كرHم بن أ0 ا�خارق يرفع ا�ديث إ� ا��  عنأبو حنيفة  ]�1:7/<[ا�ديث:

wم وهم يومئذ أرrعون رجًال أ� ¡سكران فأ�رهم أن يrÙوه بنعاأنه ’’ -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-
فلما و
 عمر  ،فلما و
 أبو ب©ر أ" ¡سكران فأ�رهم فrÙوه بنعاwم ،ò واحد بنعليه فÙب

  . ‘‘واستخرج ا�اس 6ب با4سوط
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

با4سوط öUس حu يصحو أو  ةنرى ا�د Æ ا4سكران من ا�öيذ أو غ�ه ثمان� جÜ ،نأخذ
وال  ،وFرد إال أنه ال يÙب الفرج ،وHفرق Æ األعضاء ،ثم يÙب ا�د ،يذهب عنه ا4سكر

  )®( ]ة[وهو قول أ0 حنيف وr6ه أشد من 6ب القاذف. ،وال ا4رأس ،ا4وجه
4و أن رجًال Óب حسوة من  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]::�1/��[ا�ديث:

  �ر 6ب ا�د. 
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 ،فأما من ا4سكر فال Uد حu �سكر ،وهو قول أ0 حنيفة يÙب ا�د � ا�سوة من ا�مر ،نأخذ
  .-ر7 اهللا عنه- وهو قول أ0 حنيفة  ،و4كنه يعزر

أ0 ماجد  عنTU بن عبد اهللا ا�ابر ا4كو³  عنأبو حنيفة  ]>:�1/��[ا�ديث:
 ôن� :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر7 اهللا عنه-عبد اهللا بن �سعود  عنا

  . ‘‘إذا بلغ ا�د ا4سلطان فلعن اهللا ا4شافع وا�شفع’’
 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أWد  عنNمد � �سنده  ا�افظ طلحة بنأخرجه 

 Vما�  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنأTU 0 ا
 فقال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]<:�1/#�[ا�ديث:

ً
أحدßم  :إبراهيم � رجل ل� قوما

  ال حد عليه.  :قال ؟زان
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أWد  عنا�افظ أبو القاسم عبد اهللا بن Nمد بن أ0 العوام ا4سغدي � �سنده أخرجه 
ابن ا�بارك  عنNمد بن سعيد األصفهاV  عنأWد بن منصور ا4رمادي  عنبن Nمد بن Wاد 

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنع*° بن ماهان  عن
 بلفظ آخر  وأخرجه

ً
 عنNمد بن شجاع  عنNمد بن أWد بن Wاد  عنا�افظ أيضا
 :فقال ،إبراهيم � رجل ل� ثالثة عنWاد  عنأ0 حنيفة  عنإسحاق بن سليمان ا4رازي 

  ال حد عليه. :قال ؟أحدßم زان
ر7 اهللا -بن عمر  عنسعيد بن جب�  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�>�1/�1[ا�ديث:

  و�ش}Hها.  ،وrائعها ،وشارrها ،وساقيها ،ومعتéها ،وîàها ،لعنت ا�مر :أنه قال -عنهما
 عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن ¡� ا4كندي ا�خاري  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد 
أ0 القاسم بن أWد بن  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

Nمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنعمر 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل�  عن

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
ال  :أنه قال -عنهما ر7 اهللا-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]�3/�1۸۱[ا�ديث:

  وkنما ي©ره ذ4ك 4شدة ا4زمان.  ؛بأس باYمر وا4زrيب ëلطان
Q بن  عنأ0 يعقوب القا7 ا4شنوي  عناألشناV  القا7 عمر بن ا�سنأخرجه 

  اإلمام أ0 حنيفة. عنداؤد بن ا4زrرقان  عنعجرة 
 عنخا< أQ 0  عنأ0 الفضل بن خ�ون  عنا�افظ ا�س� بن خ�و � �سنده  وأخرجه

  .- ر7 اهللا عنه- القا7 عمر األشناV بإسناده هذا إ� أ0 حنيفة  عنأ0 عبد اهللا بن دوست العالف 
أنه =ن ي�بذ  :-ر7 اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع عن أبو حنيفة  ]۲>�5/�1[ا�ديث:

 ف*�rه. 
ً
  البن عمر ا4زrيب واYمر Äيعا

أ0 القاسم ا�س� بن Nمد بن ¡� بن  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر � �سنده أخرجه 
 ،داؤد بن ا4زrرقان عنQ بن عجرة  عنجعفر بن Nمد بن سواء بن سنان ا�*سابوري  عنداؤد 

 حدثنا :فقال ؟وخليط ا4زrيب واYمر ،خليط ال�ö واYمر :ا�ليط�عن سئل أبو حنيفة  :قال

 إبراهيم أن عنWاد 
ً
هل =ن إبراهيم Uدث فيه برخصة كما  :فقلت < ،ه =ن ال يرى بذ4ك بأسا
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ما تصنع �ديث  :قلت ،ال أعلمه :قال ؟وقد قيل ما قيل � نöيذ اYمر ،=ن Uدث � نöيذ اYمر
أما إV  :قال أبو حنيفة ؟-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-رسول اهللا  عنوقد جاء ا�	 فيه  ۔إبراهيم
من  :وقيل ،إنما صنع ذ4ك �رة واحدة من وجع رأسه ،نافع أن ابن عمر خلطهما حدثC :أزHدك

  وجع أصاب صدره. 
  ورواه

ً
اإلمام  عنا�سن بن زHاد  عنأ0 عبد اهللا ا�ل�  عنNمد بن إبراهيم  عنأيضا

  أ0 حنيفة.
ا�بار أ0 ا�س� ا�بارك بن عبد  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن خ�و � �سنده  وأخرجه

ا�افظ Nمد بن ا�ظفر بأسانيده ا�ذكورة إ� اإلمام أ0  عنأN 0مد ا�وهري  عنا4ص�³ 
  .-ر7 اهللا عنه- حنيفة 

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
ò �سكر ’’قول ا�اس  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]1>�7/�1[ا�ديث:

  . ‘‘ا4سكر حرام من Ó òاب’’ :إنما أرادوا أن يقو4وا ،خطأ من ا�اس ‘‘حرام
أ0 ا�س� ا�بارك بن عبد ا�بار  عناإلمام ا�افظ ا�س� بن خ�و � �سنده أخرجه 

أ0 ب©ر أWد بن جعفر بن Wدان  عنأ0 منصور Nمد بن Nمد بن عثمان  عنا4ص�³ 
 èد ا�قري عب عن¡� بن �و�  عنالقطيHاإلمام أ0 حنيفة. عند اهللا بن يز  

  اإلمام أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
إذا عتقت نöيذ  :قال ،سعيد بن جب� عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۴>�1/:�[ا�ديث:

  ا4زrيب ف	 ا�مر. 
أ0  عنا�بارك بن عبد ا�بار ا4ص�³  عنا�افظ ا�س� بن خ�و � �سنده أخرجه 

 عنأ0 ب©ر أWد بن جعفر بن Wدان القطيè  عنمنصور Nمد بن Nمد بن عثمان ا4سواق 
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنعبد اهللا بن يزHد ا�قري  عن¡� بن �و� 

فطر عند عبد أنه أ :ابن زHاد عنسليمان ا4ش*باV  عنأبو حنيفة  ]5>�1/>�[ا�ديث:
 < فكأنه أخذه فيه

ً
ما كدت أن أهتدي  ؟ما هذا ا�4اب :فلما أصبح قال ،اهللا بن عمر فسقاه Óابا


Úيب.  :فقال عبد اهللا ،إ� مrعجوة وز Æ ما زدناك  
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
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ر7 -ابن عمر  عننافع  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]7>�1/<�[ا�ديث:
  اطر< فيه تمرات.  :فقال 4لجارHة ،هHفلم ي©ن �ستمر ،�بذ < نöيذ ا4زrيبيأنه =ن  -اهللا عنهما

  ة.اإلمام أ0 حنيفعن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
ال بأس ¡�ب نöيذ  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۷>�1/�#[ا�ديث:

كما كره ا4سمن  ۔فإنهما إنما كرها 4شدة الع*ش � ا4زمن األول ؛وا4زrيب إذا خلطهما اYمر
  ا. مفأما إذا وسع اهللا Æ ا�سلم� فال بأس به ،وا4لحم

 و ،ثم قال Nمد: وrه نأخذ ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  قول أ0 حنيفة. [هو] 

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
أنه =ن يÚل  - ر7 اهللا عنه- أ2س بن ما4ك  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]>>�1/�#[ا�ديث:

  فبعث برسول إ� ا4سوق ل*ش}ي < ا�öيذ من ا�واÆ،  .0 أ0 ب©ر بن أ0 �و� األشعري بواسط
 عنأWد بن سعيد  )®(أ0 سعد عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

أ0 العباس  عنأ0 القاسم بن ا�الج  عنأ0 القاسم اYنوõ  عنأWد بن عبد ا�بار ا4ص�³ 
عبد  عن )Ñ(بةقNمد بن عمر بن ع عنا�ار?  أWد بن عبد ا�ميد بن Nمد عنأWد بن عقدة 

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا4رWن بن معن أ0 زه� اbوþ ا4رازي 
فدخلت Æ إبراهيم وهو  ،كنت أت� ا�öيذ :قال ،Wاد عنأبو حنيفة  ]<>�3/##[ا�ديث:

 فيه نöيذ ،يطعم
ً
عبد اهللا  عنعلقمة  حدث¥ :قال ،فلما رآV أتعا& عنه ،فطعمت معه فناول¥ قدحا

  ثم دà ب�بيذ < ت�بذه < س�Hن أم وbه ف�ب وسقاV.  ،أنه =ن رrما طعم عنده :بن �سعود
وهذا  :ثم قال Nمد ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  قول أ0 حنيفة وأ0 يوسف.
انطلق  :ا4ضحاك بن �زاحم قال عن�زاحم بن زفر  عنأبو حنيفة  ]1/�1۹۰#[ا�ديث:

  إ�ه أبو عبيدة فأراه جرة خÙاء لعبد اهللا بن �سعود =نت < ي�بذ فيها.
ر7 -عمر بن ا�طاب  عنأ0 إسحاق ا4سöيè  عنأبو حنيفة  ]�<3/�1#[ا�ديث:

   .ال يقطع �وم هذه اإلبل � بطوننا إال ا�öيذ ا4شديد :أنه قال -اهللا عنه

                                           

 �V^Ii�c۔  ���
�P�  ��N۔'  
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وهو  ،ثم قال Nمد: وrه نأخذ ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه خرجه أ
  .-ر7 اهللا عنهما-أ0 حنيفة وأ0 يوسف  قول

إبراهيم أنه =ن ��ب الطالء قد ذهب  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]#<5/�1#[ا�ديث:
.  ،ثم ��rه ،وFعل < منه نöيذ في}Lه حu �شتد ،ثلثاه و�r ثلثه

ً
  و4م ير بذ4ك بأسا

ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنهما-وهو قول أ0 حنيفة وأ0 يوسف  ،نأخذ

أ2س  عنا4و�د بن �Hع �وû عمرو بن حرHث  عنأبو حنيفة  ]1<7/�1#[ا�ديث:
  أنه =ن ��ب الطالء Æ ا�صف.  -ر7 اهللا عنه-بن ما4ك 

و4سنا  :ثم قال Nمد ،اإلمام أ0 حنيفةعن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  وهو قول أ0 حنيفة. ،وال ي�ب- أن ��ب من الطالء إال ما ذهب ثلثاه و�r ثلثه ،نأخذ بهذا

رrما دخلت  :علقمة أنه قال عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3<�1/:#[ا�ديث:
ف*�ب  ،ثم يدعو ب�بيذ ت�بذه < س�Hن أم وbه ،Æ عبد اهللا بن �سعود مÚ< وطعمت عنده

  وrÓت معه. 
أ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

Nمد بن  عنإبراهيم Nمد بن  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عن
  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنشجاع ا�ل� 

  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
كتب عمر بن ا�طاب إ�  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]5<�1/>#[ا�ديث:

 �فإنه انت� إ� Óاب من  !بعدأما ’’ :وهو �àل < Æ ا4كوفة -ر7 اهللا عنهما-عمار بن يا
فذهب  ،ا4شام من عص� العنب وقد طبخ وهو عص� قبل أن يغ¨ حu ذهب ثلثاه و�r ثلثه

  . ‘‘لك فليتوسعوا به Óابهمبَ فمر من قِ  ،فهو شöيه بطالء اإلبل ،شيطانه و�r حلوه وحال<
د بن عمر أ0 القاسم بن أW عن� �سنده  ا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�وأخرجه 

Nمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عن
  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن شجاع ا�ل�  عنا�غوي 

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده أخرجه 
إذا طبخ العص� فذهب  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]7<�1/<#[ا�ديث:
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   .ثلثاه و�r ثلثه قبل أن يغ¨ فال بأس ¡�rه
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفةعن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

   .وهو قول أ0 حنيفة وأ0 يوسف ،نأخذ
أبيه Nمد  عن� �سنده  ا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ وأخرجه

  .- ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنNمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  عنبن خاb بن خ¨ 
ر7 اهللا -إبراهيم أن عمر بن ا�طاب  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۷<1�/�1[ا�ديث:

  -عنه
ً
ودà  ،‘‘فاجÜوه فاحöسوه فإن صحا’’ :قال ،فلما أعياه ،أ" بأعرا0 قد سكر فطلب < عذرا

هكذا فاك�وه ’’ :ثم قال ،ثم Óب وس( جلساءه ،فك�ه ،ودà بماء فصبه عليه ة،عمر بفضل
  و¾ن Uب ا�4اب ا4شديد.  :قال ،‘‘با�اء إذا غلب©م شيطانه

أ0 القاسم بن أWد باإلسناد  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 
  ا4سابق إ� أ0 حنيفة.

  اإلمام أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  خرجهوأ
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

أنه قال � ا4رجل ��ب ا�öيذ  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۸<1�/�1[ا�ديث:
  القدح األخ� اaي سكر منه هو ا�رام.  :قال ،حu �سكر منه
 أ0 القاسم بن أWد بإسناده ا�ذكور إ� عنا�افظ ا�سن بن خ�و � �سنده أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة 
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

ال بأس بأن  :إبراهيم أنه قال � العص� عنWاد  عنأبو حنيفة  ]<<�1/#1[ا�ديث:
 
ً
   .تöيعه Øن يصنعه �را

ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ

أنه أتاه رجل به  )®([عن ابن �سعود]اwيثم بن سعيد  عنأبو حنيفة  ]��11/�3[ا�ديث:
   .فنهاه عن ذ4ك ؟صفر فسأ< عن ا4سكر

ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
                                           

���  �h>%?@�A%�B�"���4C%D��E�%��F�G/  ا�شاهدي
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  .-ر7 اهللا عنه-قول أ0 حنيفة [%و]و ،نأخذ
عبد اهللا بن  عنعلقمة بن �رثد ا4كو³  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]��13/�3[ا�ديث:

 ’’ :أنه قال -ه وآ< وسلمص@ اهللا علي-ا��  عنأبيه  عنبرHدة األسل� 
ً
  . ‘‘ال ¢�rوا �سكرا

Nمد بن إسماعيل  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
  أ0 حنيفة. عنأ0 عبد ا4رWن ا�راساV  عنا4ليث  عنعبد اهللا بن صالح  عنال}مذي 

عبد اهللا  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
Nمد بن إبراهيم  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنبن أWد بن عمر 

  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن شجاع ا�ل�  عنبن حب*ش 
القا7 أ0 ا�س� بن  عنبن عبد ا�اµ األنصاري  القا7 أبو ب©ر Nمد وأخرجه

أ0  عنع*° بن Q ا4وزHر  عنو أ0 يع@ Nمد بن ا�س� بن الفراء ¬هما  ،ا�هتدي باهللا
 عنTU بن غيالن  عنالفضل بن العباس ا4ش*س*¥  عنا�سن Nمد بن نوح ا�ند�سابوري 

  أ0 حنيفة عنعبد اهللا بن بزHع 
بن عباس ا عنأ0 رزHن  عنàصم بن أ0 ا�جود  عنأبو حنيفة  ]#�15/�3[ا�ديث:

  من أ� بهيمة ال حد عليه. :أنه قال -ر7 اهللا عنهما-
أ0 الفضل أWد بن عن أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

 عنعبد اهللا بن طاهر  عنش�ب إالقا7 أ0 نé أWد بن عن أQ 0 بن شاذان  عنخ�ون 
 ¥Hة القزوrسن  عنإسماعيل بن تو�  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنNمد بن ا

 عنQ بن ا�س�  عنأبيه  عنإسحاق بن ثابت  عنأبو حنيفة  ]17/�3�1[ا�ديث:
 �� :قا4وا ؟‘‘ما هذا’’ :فقال ،غزا غزوة تبوك فمر بقوم يزفتون هأن -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا

 من  .فنهاهم أن ��rوا ما اشتد � اbباء وا�نتم وا�زفت ،أصبنا من Óاب wم
ً
فلما �ر بهم راجعا

 ،فأذن wم أن ��rوا ما ي�بذ � اbباء وا�نتم وا�زفت ،غزاتهم شكوا إ�ه ما لقوا من اYخمة
 .
ً
  ونهاهم أن ��rوا �سكرا

أ0 القاسم بن أWد بن عمر  عن�سنده ا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � أخرجه 
Nمد بن إبراهيم بن  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنأ0 القاسم عبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عن

  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل�  عنحب*ش 
  اإلمام أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
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  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
  .- ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عن� 2سخته فرواه  وأخرجه

أن ماعز  :أبيه عنابن برHدة  عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة  ]�3�۴/:1[ا�ديث:
 ��فرده رسول  ،إن اآلخر قد زñ فأقم عليه ا�د :فقال -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-بن ما4ك أ� ا

فقال <  ،ا�ا�ة ثم أ� ،فرده ،فقال < مثل ذ4ك ،ا�انية )®(ثم أ� ،-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-اهللا 
هل ’’ ،فسأل أصحابه ،فأقم عليه ا�د إن اآلخر قد زñ :فقال ،ا4رابعة )۱(ثم أ� ،فرده ،مثل ذ4ك

 
ً
فرجم ساعة  ،فانطلق به :قال ،‘‘انطلقوا به فارÄوه’’ :قال ،ال :قا4وا ؟‘‘تنكرون من عقله ش*ئا

فأتاه ا�سلمون فر�وه  ،فقام فيه ،فلما أبطأ عليه القتل انéف إ� ��ن كث� ا�جارة ،با�جارة
 ‘‘هال خليتم سöيله’’ :فقال -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-فبلغ ذ4ك ا��  ،با�جارة حu قتلوه

أنا أرجو أن ي©ون �وته  :وقال قائل ،هذا ماعز أهلك نفسه :فقال قائل ،س فيهفاختلف ا�ا
لقد تاب توrة 4و تابها فئام من ’’ :فقال - ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-فبلغ ذ4ك ا��  ،سبب توrته

انطلقوا ’’ :قال ؟فسأ4وه ما يصنع @سده ،فلما بلغ ذ4ك أصحابه طمعوا فيه ،‘‘ا�اس لقبل منهم
فانطلق به أصحابه  :قال ،‘‘به ما تصنعون بموتاßم من ا4كفن وا4صالة عليه واbفنفاصنعوا 

  فصلوا عليه. 
 عنTU بن �و�  عنعبد اهللا بن Nمد بن Q ا�ل�  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنأ0 سعد ا4صغاV ¬هما  )Ñ(عبد العزHز بن خاb ال}مذي و Nمد بن ا�*�
عبد اهللا بن ا�بارك وأسد بن  عن¡� بن TU  عنعباس بن عزHر القطان  عن ورواه

  .‘‘هال خليتم سöيله’’ :أ0 حنيفة إ� قو< عنعمرو وا�Ù بن Nمد 
  ورواه

ً
 عنأ0 يوسف القا7  عن¡� بن ا4و�د  عنNمد بن ا�سن ال�ار  عنأيضا
  اإلمام أ0 حنيفة. 

أ0  عنأ0 ا�س� عمر بن شقيق  عنن أ0 خاb ا�خاري بNمد بن جابر  عن ورواه
  أ0 حنيفة بتمامه.  عنيوسف 

  ورواه
ً
شعيب بن  عنصالح بن أWد بن أ0 مقاتل من درب أ0 هرHرة ببغداد  عنأيضا

  . ‘‘هال خليتم سöيله’’ :أ0 حنيفة إ� قو< عنأTU 0 ا�ماV  عنأيوب 

                                           

 �j%4۔  ���
�P�   s0 :
 با�اء وا4س� ا�هملة. تقرHب‘‘ Nمد’’وزن ��
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أ0 حنيفة  عنأTU 0 ا�ماV  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أ0 مقاتل  عن ورواه
  .‘‘فأ�ر به فرجم’’: إ� قو<

أبيه  عنسليمان بن برHدة  عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة  ]�3�5/>1[ا�ديث:
 :وقال قائل ،هلك ماعز وأهلك نفسه :فقال قائل ،�ا هلك ماعز بن ما4ك اختلف ا�اس فيه :قال

لقد تاب توrة 4و تابها صاحب ’’ :فقال -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-فبلغ ذ4ك رسول اهللا  ،تاب
  . ‘‘أو تابها فئام من ا�اس لقبل منهم ،�كس لقبل منه

  )®(ورواه
ً
أ0  عنأWد بن حفص  عنأبيه  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا بن HÓح  عنأيضا

  . ‘‘وا4صالة عليه واbفن ففعلوا’’ :أ0 حنيفة ا�ديث بتمامه إ� قو< عنمعاوHة 
  ورواه

ً
أ0 معاوHة  عنأ0 كرHب  عنNمد بن قدامة بن سيار ا4زاهد ا�ل�  عنأيضا

  أ0 حنيفة مثله.  عن
أ0 ب©ر بن  عنو Q بن Nمد ا4سمسار ¬هما  ،ا�سن بن سفيان ال�سوي عن ورواه

  . ‘‘ما نصنع به’’ :أ0 حنيفة إال آخر ا�ديث من قو< عنأ0 معاوHة  عنأ0 ش*بة 
  ورواه

ً
و Nمد بن �كتوم بن ثعلب ال}مذيان  ،حاتم بن زHد بن ا�طاب عنكذ4ك أيضا

�ا ’’ :اإلمام أ0 حنيفة إ� آخر ا�ديث من قو< عنأ0 معاوHة  عنا�ارود بن معاذ  عن¬هما 
  . ‘‘ما نصنع به :هلك ماعز قا4وا

  ورواه
ً
  اإلمام أ0 حنيفة.  عنا�ارود بن يزHد  عنإبراهيم بن Q بن TU ا�*سابوري  عنأيضا

 عنأ0 حنيفة  عنا�قري  عنع*° بن أWد  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا  عن ورواه
  أبيه ا�ديث بتمامه من أو< إ� آخره.  عنعبد اهللا بن برHدة  عنعلقمة 

  ورواه
ً
 ،فاطمة بنت Nمد بن حبيب ا4زHات عنسعيد اwمداV  أWد بن Nمد بن عنأيضا

هال ’’ :أبو حنيفة ا�ديث إ� قو< حدثنافقرأت فيه  ،هذا كتاب Wزة بن حبيب ا4زHات :قالت
  . ‘‘خليتم سöيله
 عنا�نذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن ¡�  عن ورواه
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنأبيه ¬هما 

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنزفر  عنإبراهيم بن سليمان  عنWدان بن ذي ا�ون  عن ورواه

                                           

� %kE۔�  ���� l:V!� m)L� .n� je%\i`�� l:V!� *o�� pT>%U��� VWX� .E�� e�/� qI��� �r^&�s� r=�(� �B�:� ;�� �Q.�R/� P� �B
  ا�شاهدي
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فقرأت فيه  ،هذا كتاب ا�س� بن Q :ا�سن بن Q قال عنأWد بن Nمد  عن ورواه
  أ0 حنيفة.  عنأبيه ا�سن بن الفرات  عنTU بن ا�سن  أخ/نا

أبيه سعيد بن أ0  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  نعأWد بن Nمد  عن ورواه
  اإلمام أ0 حنيفة.  عنا�هم 

  اإلمام أ0 حنيفة. عن أيوب بن هاV  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عن ورواه
هذا كتاب  :Nمد بن عبد اهللا بن Nمد بن ��وق قال عنأWد بن Nمد  عن ورواه

  أبو حنيفة. أخ/نافقرأت فيه  ،جدي Nمد بن ��وق
شعيب بن أيوب  عنصالح بن أ0 مقاتل  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه

. عنأTU 0 ا�ماV  عن
ً
 ومطوال

ً
  أ0 حنيفة. ìتéا

 ،وأبو يوسف ،وزفر ،اإلمام أ0 حنيفة Wزة بن حبيب ا4زHات عن ورواه :قال ا�افظ
  .-رWة اهللا عليهم-و�صعب بن ا�قدام  ،وأبو عبد ا4رWن ا�راساV ،وأيوب بن هاV ،وا�سن

أ0  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
عبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنوعبد اهللا اب¥ أWد بن عمر  ،القاسم

  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع  عنNمد بن إبراهيم بن حب*ش  عن
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
أبيه  عن ا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده وأخرجه

-نيفة اإلمام أ0 ح عنNمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  عنNمد بن خاb بن خ¨ 
  .-ر7 اهللا عنه

 ’’ :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�3�7/<1[ا�ديث:
ً
من =ن من ا�اس حرا

 غصب ا�رأة نفسها فعليه ا�د وال صداق عليه
ً
وkذا وجب ا4صداق درأ عنه ’’ :. قال‘‘أو Øلو¾

  . ‘‘وkذا 6ب ا�د سقط عنه ا4صداق ،ا�د
وهذا  :ثم قال Nمد ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  Êه قول أ0 حنيفة.
إذا شهد أرrعة با4زنا أحدهم  :إبراهيم قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]3�/�3�۷[ا�ديث:

وجازت  ،وkذا شهدوا وأحدهم زوجها رÄت إن =ن زوجها دخل بها ،زوجها أقيم عليها ا�د
. شها

ً
  دتهم إذا =نوا عدوال
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وهو  :ثم قال Nمد ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  وقول أ0 حنيفة إذا =ن دخل بها زوجها رÄت وkال جÜت مائة جÜة. ،قو�ا

إبراهيم أنه قال: قال ابن �سعود � ا�كر  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]>�3�/�3[ا�ديث:
  نفيهما من الفتنة.  :- ر7 اهللا عنه- نهما ÜFان وHنفيان سنة. وقال Q بن أ0 طالب إ :يفجر با�كر

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  ك� با�ô فتنة.  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]�3�۹/#3[ا�ديث:

قلت أل0  :ثم قال Nمد ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
وهو قول أ0  :نعم. قال Nمد :قال ؟أي ال ينفيا ‘‘ك� با�ô فتنة’’ :حنيفة ما يع¥ إبراهيم بقو<

  .-هللا عنهر7 ا-نأخذ بقول Q بن أ0 طالب  :وقو�ا ،حنيفة
ال Uصن ا�سلم  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]��31/�3[ا�ديث:

  وال Uصن إال با�سلمة.  ،با�هودية وال ا�éانية
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عن� اآلثار فرواه  اإلمام Nمد بن ا�سنأخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
إبراهيم أنه قال � اaي يÖوج � ا�4ك  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]��33/�3[ا�ديث:

  نه ال يرجم حU uصن با�رأة �سلمة. إ :وHدخل با�رأته ثم أسلم بعد ذ4ك ثم يز
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر7 اهللا عنه- وهو قول أ0 حنيفة ،نأخذ
أبيه  عنسليمان بن برHدة  عنعلقمة بن �رثد  عنأبو حنيفة  ]#�35/�3[ا�ديث:

وقد أذن �حمد �  ،زHارة القبور عننهيناßم ’’ :أنه قال -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا��  عن
  ،زHارة ق· أمه فزوروها

ً
وkنما  ،وعن �وم األضا< أن تمسكوها فوق ثالثة أيام ،وال تقو4وا هجرا

وعن ا�4ب � ا�نتم وا�زفت فاrÓوا فإن  ،نهيناßم �وسع �وسع©م Æ فق�Lم ف5وا وتزودوا
 
ً
 وال Uرمه وال ¢�rوا �سكرا

ً
  . ‘‘الظرف ال Uل ش*ئا

أبيه Nمد  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده أخرجه 
 bبن خ¨  عنبن خا bا4وه�  عنأبيه خا bمد بن خاNاإلمام أ0 حنيفة عن.   

و Nمد بن عمر اYي� ¬هما  ،صالح بن أWد الق�اü عنأبو Nمد ا�خاري  وأخرجه
  اإلمام أ0 حنيفة.  عنداؤد الطا)  عن�صعب بن ا�قدام  عنشعيب بن أيوب  عن
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شعيب بن  عنأWد بن Nمد بن صالح  عند بن سعيد اwمداV أWد بن Nم عن ورواه
   .أ0 حنيفة عنداؤد  عن�صعب بن ا�قدام عنأيوب 

 عنزفر بن اwذيل  عنإبراهيم بن سليمان ا4زHات  عنWدان بن ذي ا�ون  عن ورواه
 ’’ :أ0 حنيفة غ� أنه قال

ً
 ،نهيت©م عن ثالث عن زHارة القبور فزوروها وال تقو4وا هجرا

�وم األضا< فوق ثالثة أيام فا�سكوها وتزودوا فإنما نهيت©م �وسع  ونهيت©م أن تمسكوا
 ،ل©م من الظروف أونهيت©م أن ¢�rوا � اbباء وا�زفت فاrÓوا فيما بد ،غني©م Æ فق�Lم

 
ً
 وال Uرمه وال ¢�rوا �سكرا

ً
  . ‘‘فإن الظرف ال Uل ش*ئا

وأحيد بن ا�س� Êهم  ،وkسماعيل بن ¡� ،عبد ا4صمد بن الفضل عنبهذا ا4لفظ  ورواه
  . ‘‘ا�نتم’’عبد اهللا بن برHدة غ� أنه زاد فيه  عنعلقمة  عنأ0 حنيفة  عن�¶ بن إبراهيم  عن

وNمد بن  ،العباس ا4سغدي األنطا² عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عن ورواه
أ0 عبد  عن :ا4ليث بن سعد. قال العباس عن بن صالح عبد اهللا عنإسماعيل بن يوسف ¬هما 

Vمد بن إسماعيل ،اهللا ا�راساN عن :وقال  Vن ا�راساWاإلمام أ0 حنيفة.  عنأ0 عبد ا4ر  
 عنأWد بن جنادة  عنأWد بن سعيد  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عن ورواه

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنعبيد اهللا بن �و� 
أ0 مطيع  عنTU بن �و�  عنعبد اهللا بن Nمد بن Q ا�افظ ا�ل�  عن ورواه

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنا�ل� 
  ورواه

ً
ا�Ù بن Nمد  عنحامد بن آدم  عنNمد بن Q بن شاذان اYنوõ  عنأيضا

  اإلمام أ0 حنيفة.  عن
  ورواه

ً
د بن إسماعيل بن TU أعطاV إسماعيل بن Nم :أWد بن Nمد قال عنأيضا

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنفقرأت فيه  ،كتاب جده
  ورواه

ً
فقرأت  ،أعطاV ا�س� بن Q كتاب ا�س� بن Q :أWد بن Nمد قال عنأيضا

 عنأبيه ا�سن بن الفرات  عنزHاد بن ا�سن بن الفرات  عنTU بن ا�سن  حدثنافيه 
   .اإلمام أ0 حنيفة

  ورواه
ً
   .اإلمام أ0 حنيفة عنوجدت � كتاب جدي  :قال ،أWد بن Nمد ا��و# قراءة عنأيضا

  ورواه
ً
Wاد بن أ0 حنيفة عن صالح بن Nمد  عنصالح بن سعيد بن �رداس  عنأيضا

  أ0 حنيفة.  اإلمام عن



 
 �ã® ا�اب ا�الثون � ا�دود             جامع �سانيد اإلمام األعظم

  ورواه
ً
  أ0 حنيفة.  عنأ0 يوسف  عن¡� بن ا4و�د  عنNمد بن ا�سن ا�ل�  عنأيضا

  ورواه
ً
أسد بن  عنا�س� بن Nمد  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنعمرو 
  ورواه

ً
 عنا�سن بن زHاد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن ¡� ا4كندي  عنأيضا
  اإلمام أ0 حنيفة. 

  ورواه
ً
  ة.أ0 حنيف عنNمد بن ا�سن  عنNمد بن سالم  عنNمد بن رضوان  عنأيضا

  ورواه
ً
أبيه سعيد بن  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنأ0 ا�هم 
  ورواه

ً
اإلمام  عنأيوب بن هاV  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  أ0 حنيفة. 
  ورواه

ً
  اإلمام أ0 حنيفة.  عنأبيه  عنحس� بن إبراهيم ا�قري  عنأWد بن Nمد  عنأيضا

  ورواه
ً
ا�قري  عنعبد اهللا بن أWد ا�¶  عنعبد اهللا بن Nمد بن Q ا�افظ  عنأيضا

  اإلمام أ0 حنيفة.  عن
  ورواه

ً
القاسم بن  عنNمد بن سالم  عنسهل بن ا�تو' ا4ش*باV ا�خاري  عنأيضا

أ0 معاوHة  عنأ0 كرHب Êهم  عناwيثم بدر بن عن و .و ا�سن بن عبد األول ،عبادة ال}مذي
  .-ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة  عناHÙ4ر 

وrهذا  :ثم قال Nمد ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
 :ثم قال Nمد ،وهو قول أ0 حنيفة ،ال بأس بزHارة القبور واàbء 4لميت Yذك�ه اآلخرة ،Êه نأخذ

  جرار خÙ =ن يؤ� بها من �é. :وا�نتم ،القرع :اbباء
 � 2سخته فرواه  وأخرجه

ً
علقمة  عنحنيفة  اإلمام أ0 عنأ0 حنيفة ¡سماعه  عنأيضا

ص@ اهللا عليه وآ< -خرجنا مع ا��  :أبيه ل©ن بلفظ آخر قال عنابن برHدة  عنبن �رثد 
 ،أشد ا��ء حu =دت نفسه �رج من ب� جنöيه � جنازة فأ� ق· أمه فجاء وهو يب¶ -وسلم

استأذنت ر¸ � زHارة ق· أ� فأذن � فاستأذنته � ’’ :قال ؟ما يبكيك !يا رسول اهللا :قلنا :قال
Q �  . ‘‘ا4شفاعة فأ

 عن�صعب بن ا�قدام  عنأ0 كرHب  عنبدر بن اwيثم ا��Ù  عنبهذا ا4لفظ  ورواه
  .‘‘وال Uرمه’’ :و<اإلمام أ0 حنيفة إ� ق
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 عنأبيه  عنإسحاق بن Nمد بن �روان  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه
  اإلمام أ0 حنيفة با4لفظ األول من أو< إ� آخره.  عن�صعب بن ا�قدام 

داؤد  عن�صعب بن ا�قدام  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أ0 مقاتل  عن ورواه
  اإلمام أ0 حنيفة. عنالطا) 

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنعبيد اهللا بن �و�  عنأWد بن حازم  عنابن عقدة  عن ورواه
اإلمام  عن�¶ بن إبراهيم  عنإسماعيل بن Nمد بن أ0 كث�  عنابن عقدة  عن ورواه

  أ0 حنيفة.
  وا�سن بن زHاد. ،وا�Ù بن Nمد ،وزفر ،أ0 حنيفة Wزة بن حبيب ا4زHات عن ورواه :قال ا�افظ
أ0 الفضل أWد  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

القا7 أ0 نé أWد بن  عنأQ 0 ا�سن بن أWد بن شاذان  عنبن ا�سن بن خ�ون 
Nمد بن ا�سن  عنإسماعيل بن توrة القزوH¥  عنعبد اهللا بن طاهر القزوH¥  عنش�ب إ

  اإلمام أ0 حنيفة.  عن
ا�سن Nمد بن أWد بن Nمد بن  أ0 عنأ0 الغنائم Nمد بن أ0 عثمان  عن ورواه

 عن�¶ بن إبراهيم  عنإسماعيل بن Nمد  عنأ0 سهل أWد بن Nمد بن زHاد  عنقوHه زر
  اإلمام أ0 حنيفة.

أ0  عنأ0 ب©ر األبهري  عنأN 0مد ا�وهري  عنأ0 طالب بن يوسف  عن ورواه
 Vرا�  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنNمد بن ا�سن  عنجده  عنعروrة ا

  اإلمام أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
عبد  عنأ0 ماجد ا�نô  عنTU بن عبد اهللا  عنأبو حنيفة  ]37/�3�1[ا�ديث:

 ،فأ�ر به فحöس ،أتاه رجل بابن أخ < 2شوان قد ذهب عقله :قال -هللا عنهر7 ا-اهللا بن �سعود 
 
ً
اجÜه Æ جÜه وارفع يدك �  :فقال < ،حu إذا صحا دà با4سوط فقطع ثمرته ثم دقه ودà جالدا

فقال  ،حu أâمل ثمان� جÜة خ@ سöيله ،وأ2شأ عبد اهللا يعد :قال ،جÜك وال تبد ضبعيك
واهللا وا� ا�ªيم  ،ب2س العم :فقال ،أنه البن أõ وما� وb غ�ه !واهللا ،يابا عبد ا4رWن :ا4شيخ

. ثم أ2شأ Uدثنا ،أنت كنت
ً
 وال س}ته كب�ا

ً
إن أول حد أقيم  :فقال ،واهللا ما أحسنت أدبه صغ�ا

 ��انطلقوا ’’ :قال ،فلما قامت عليه ا�*نة -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-� اإلسالم 4سارق أ" به ا
 كأنما سô -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم- فلما انطلق به �قطع نظر إ� وجه رسول اهللا  ،‘‘به فاقطعوه
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ما يمنع¥ ’’ :فقال ،4كأن هذا قد اشتد عليك !واهللا يا رسول اهللا :فقال بعض جلسائه ،عليه ا4رماد
أفال ’’ :قال ،فلوال خليت سöيله :قا4وا ،‘‘أن �شتد Q أن ت©ونوا أعوان ا4شيطان Æ أخي©م

 :ثم تال هذه اآلية ،‘‘فإن اإلمام إذا انت� إ�ه ا�د فل*س < أن يعطله ؟=ن هذا قبل أن تأتو به
﴿ X   Y  4 � Z  [  # \ ]4  ﴾)®( .  

قرأت � كتاب  :أWد بن Nمد بن سعيد اwمداV قال عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 
 Q س� بن� عنأبيه ا�سن بن الفرات  عنزHاد بن ا�سن  عنTU بن ا�س�  حدثناا
  اإلمام أ0 حنيفة

أ0 يوسف القا7  عنحس� بن Nمد  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عن ورواه
  اإلمام أ0 حنيفة.  عن

أبيه سعيد بن أ0  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عن ورواه
  أ0 حنيفة.  عنا�هم 

  أ0 حنيفة.  عنأيوب بن هاV  عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  عن ورواه
Nمد بن ا�*� أ0 سعد  عنTU بن �و�  عنعبد اهللا بن Nمد بن Q  عن ورواه

 Vي�. عنأ0 حنيفة  عنا4صغاYا TU  
-ابن �سعود  عنأ0 ماجد  عنTU بن عبد اهللا  عنأبو حنيفة  ]�3�3/:3[ا�ديث:

ف}تروه  ،ترتروه و�ز�زوه واسªنكهوه :فقال ،أن رجًال أ� بابن أخ < سكران :-ر7 اهللا عنه
فلما صحا دà به ودà ¡سوط فأ�ر به  ،فأ�ر �öسه ،و�ز�زوه واسªنكهوه فوجدوا منه راAة Óاب

  فذكر ا�ديث بطو<.  .فقطعت ثمرته
فاطمة  عنأ0 العباس أWد بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه

  أ0 حنيفة با4لفظ األول.  عنعمها Wزة بن حبيب  عنبنت Nمد بن حبيب 
 عنعبيد اهللا بن Nمد بن Q  عنأ0 العباس أWد بن عقدة  عنبا4لفظ األخ�  ورواه

  اإلمام أ0 حنيفة. عنأ0 سعد Nمد بن ا�*� ا4صغاV  عنNمد بن �و� 
أ0 القاسم  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه

يم Nمد بن إبراه عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنبن أWد بن عمر 
  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن شجاع ا�ل�  عنبن حب*ش 

                                           

���  �>.\��� 
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  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
أبيه Nمد بن  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده  وأخرجه

  .- ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنNمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  عنخاb بن خ¨ 
 أبا ي©�أن رجًال من ب¥ ثقيف  :Nمد بن ق*س عنأبو حنيفة  ]�3�5/>3[ا�ديث:

 ��فأهدى < � العام  ،à òم راوHة من ا�مر -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-�àر =ن يهدي إ� ا
 :-ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-فقال ا��  ،يهديها اaي حرمت ا�مر فيه راوHة من ا�مر كما =ن

خذها وrعها واستعن بثمنها Æ ’’ :فقال ‘‘إن اهللا حرم ا�مر فال حاجة �ا � �رك !يابا �àر’’
  . ‘‘وحرم أâل ثمنها ،وحرم بيعها ،إن اهللا تعا� حرم rÓها’’ :فقال ،حاجتك

األخوHن  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
عبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنعبد اهللا وأ0 القاسم اب¥ أWد بن عمر 

 عنا�سن بن زHاد  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن شجاع  عنNمد بن إبراهيم بن حب*ش  عن
  اإلمام أ0 حنيفة. 

ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  جهوأخر
  وهو قول أ0 حنيفة. ،نأخذ

ابن  عنسعيد بن جب�  عن�سلم بن أ0 عمران  عنأبو حنيفة  ]�3�7/<3[ا�ديث:
ا�مر أن اهللا تعا� كره ل©م ’’ -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-ا��  عن -ر7 اهللا عنهما- عباس 

  . ‘‘وا�*� وا�زمار وا4كوrة واbف
  سليمان.  عنNمد بن أN 0مد  عنصالح بن أ0 رميح  عنأبو Nمد ا�خاري أخرجه 

  اإلمام أ0 حنيفة. عنهياج بن ¡سطام  عنHÓح بن سلمة  عن7يح بن إبراهيم  عن ورواه
اÓب  !يا نعمان :�àر بن Óاحيل ا4شع� أنه قال عنأبو حنيفة  ]:�5�/�3[ا�ديث:

  ا�öيذ وkن =ن � سفينة مق�ة. 
أ0 الفضل  عنخ�و ا�ل� � �سنده  ا�افظ أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بنأخرجه 

القا7 عمر بن  عنأ0 عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا< أQ 0  عنأWد بن خ�ون 
 Vسن األشنا�أ0 معاوHة  عنإبراهيم بن سعيد ا�وهري  عنعبد اهللا بن أWد بن حنبل  عنا

  اإلمام أ0 حنيفة. عناHÙ4ر 
  القا7 عمر بن ا�سن األشناV بإسناده إ� أ0 حنيفة. وأخرجه
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أنه =ن ي�بذ  - ر7 اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]>�5�/�3[ا�ديث:
  ئه وحده. فإV ال أستمر ،أل� فيه تمرات :فقال 4لخادمة ،< ا4زrيب

 عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أWد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنهما-اإلمام أ0 حنيفة  عنداؤد الطا)  عن�صعب بن ا�قدام 
 :ا4ضحاك بن �زاحم أنه قال عن�زاحم بن زفر  عنأبو حنيفة  ]<��3/#5[ا�ديث:

>Úي =ن ي�بذ فيه لعبد اهللا.  ،أدخل¥ أبو عبيدة مaا�ر ا Vفأرا  
عبد اهللا بن  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده أخرجه 
عبد  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنوأخيه أ0 القاسم بن أWد بن عمر  ،أWد بن عمر

 عنا�سن بن زHاد  عنبن شجاع  أ0 عبد اهللا Nمد عنNمد بن إبراهيم  عنا4رWن بن عمر 
  اإلمام أ0 حنيفة.
=ن  :ثم قال ا�سن بن زHاد � �سنده ،أ0 حنيفة عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

 ،ال بأس ¡�ب نöيذ اYمر ونöيذ ا4زrيب إذا طبخ با�ار’’وHقول:  .أبو حنيفة يأخذ بهذه األحاديث
وما 4م Fلسوا حوwم  ، بأس ¡�rه ما 4م �سكر منهثم ي}ك حu �شتد فال ،ثم Fعل فيه اbردى

سمعت  :ما4ك[أ0] و¾ن ي©ره االجتماع. وقال ا�سن بن  ،‘‘ا4رHاح� كما يصنع ا4شياط�
 :فقال أبو يوسف ؟هل � نفسك dء من ا�öيذ :-ر7 اهللا عنهما-ا4شافè �سأل أبا يوسف 

ص@ اهللا عليه -فيه أصحاب رسول اهللا  وقد اختلف ؟نف$ dء من ا�öيذ كيف ال ي©ون �’’
إذا وضع ا�öيذ وأراد ا4شارب أن  :. قال ا�سن بن أ0 ما4ك‘‘� نف$ منه مثل ا�بال -وآ< وسلم

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،�سكر منه فالقليل منه حرام =4كث�
عبد اهللا بن  عنأ0 عون Nمد بن عبد اهللا ا�قô  عنأبو حنيفة  ]�#51/�3[ا�ديث:

وما بلغ  ،حرمت ا�مر قليلها وLث�ها :أنه قال -ر7 اهللا عنهما-عبد اهللا بن عباس  عنشداد 
  ا4سكر من Ó òاب. 

أبيه Nمد  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده أخرجه 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنNمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  عنبن خاb بن خ¨ 
إبراهيم بن عبد اهللا  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنأبو Nمد ا�خاري  وأخرجه

  اإلمام أ0 حنيفة.  عنهوذة بن خليفة  عنو أWد بن زHاد ال�ار ¬هما  ،بن أ0 ش*بة
أ0  عنTU بن ا�مان  عنأ0 هشام ا4رافè  عنNمد بن ا�سن ال�ار  عن ورواه
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  . ‘‘وا4سكر من Ó òاب ،حرمت ا�مر بعينها قليلها وLث�ها’’ :حنيفة بلفظ آخر قال
إسحاق  عنإسحاق بن أ0 إ�ائيل  عنNمد بن ا�سن ال�ار  عنكذ4ك  ورواه

 Vياج بن ¡سطام  عنالطالقاwاإلمام أ0 حنيفة.  عنا  
أ0  عنأ0 �لب Nمد بن سعيد العطار  عن بن عبيد اهللا بن HÓح عبد اهللا عن ورواه

 èيثم القطيwأ0 حنيفة مثله.  عنقطن عمرو بن ا  
هوذة بن خليفة  عنأWد بن �العب بن حيان  عنصالح بن أWد بن أ0 مقاتل عن  ورواه

  . ‘‘وما بلغ ا4سكر من Ó òاب ،حرمت ا�مر قليلها وLث�ها’’ :اإلمام أ0 حنيفة با4لفظ األول عن
هذا كتاب جدي  :قال عبد اهللا بن أWد بن بهلول عنأN 0مد اwمداV  عن ورواه

اإلمام أ0 حنيفة  عنو القاسم بن معن  ،أ0 حدثنات فيه أفقر ،إسماعيل بن Wاد بن أ0 حنيفة
  . ‘‘وا4سكر من Ó òاب ،حرمت ا�مر قليلها وLث�ها’’ :بإسناده أنه قال

   أ0 حنيفة بهذا ا4لفظ Äاعة. عنقد حدث  :قال ا4شيخ أبو Nمد ا�خاري
يعقوب بن يوسف  عنأWد بن Nمد اwمداV  أخ/ناÆ ما  األبيض بن األغرمنهم 

  اإلمام أ0 حنيفة. عناألبيض  عننé بن �زاحم  عن
Nمد بن عثمان  عنTU بن Nمد بن صاعد  حدثناÆ ما  عبيد اهللا بن Mوbومنهم 

  اإلمام أ0 حنيفة. عنعبيد اهللا بن �و�  عنوأWد بن حازم Êهم  ،وkبراهيم بن هاV ،بن كرامة
أ0 يوسف  عن¡� بن ا4و�د  عنNمد بن ا�سن ال�ار  أخ/ناÆ ما  أبو يوسفومنهم 

  أ0 حنيفة. عن
بن عبد اهللا  )®(عةÄ عنNمد بن إسحاق ا4سمسار  أخ/ناÆ ما  أسد بن عمروومنهم 

  أ0 حنيفة. عنأسد بن عمرو  عن
 عنزفر  عنإبراهيم بن سليمان  عنWدان بن ذي ا�ون  حدثناÆ ما  زفرومنهم 

  اإلمام أ0 حنيفة.
ابن  عنا�سن بن Wاد  عنأWد بن عمر ا�جار  أخ/ناÆ ما  ا�سن بن زiادومنهم 

  اإلمام أ0 حنيفة. عنزHاد 
إبراهيم بن  عنزLرHا بن ش*بان  عنأWد بن Nمد  أخ/ناÆ ما  jحبان بن ومنهم 

  اإلمام أ0 حنيفة. عنأبيه  عنحبان 
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عبد ا4واحد بن  عنسعيد بن �سعود ا�جندي  أخ/ناÆ ما  اlA بن kمدومنهم 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنا�Ù  عنأبيه  عنWاد 

أبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  أخ/ناÆ ما  سعيد بن أo ا[همومنهم 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنأبيه سعيد بن أ0 ا�هم  عنعمه  عن

 عنأبيه  عنمنذر بن Nمد  عنأWد بن Nمد  أخ/ناÆ ما  أيوب بن ها%ومنهم 
 Vاإلمام أ0 حنيفة. عنأيوب بن ها  
 كتاب Wزة بن حبيب قرأت � :أWد بن Nمد قال أخ/ناÆ ما  qزة بن حبيبومنهم 

  اإلمام أ0 حنيفة. عن
قرأت � كتاب حس� بن  :أWد بن Nمد قال أخ/ناÆ ما  ا�سن بن الفراتومنهم 

 Qسن  عن�  اإلمام أ0 حنيفة. عنأبيه  عنزHاد بن ا�سن بن الفرات  عنTU بن ا
 عنلغزال إسحاق بن Nمد بن �روان ا عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده  وأخرجه

  اإلمام أ0 حنيفة.  عن�صعب بن ا�قدم  عنأبيه 
  ورواه

ً
 عنعبيد اهللا بن �و�  عنأWد بن حازم  عنQ بن Nمد بن عبيد  عنأيضا
  اإلمام أ0 حنيفة. 

  ورواه
ً
  اإلمام أ0 حنيفة. عنهوذة بن خليفة  عنأWد بن �العب  عنصالح بن أWد  عنأيضا

  ورواه
ً
  أ0 حنيفة. عنهوذة بن خليفة  عنأWد بن حرب عن Q بن Nمد بن عبيد  عنأيضا

أ0 الفضل أWد  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
 عنأ0 عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا< أQ 0 ا�اقالV  عنبن ا�سن بن خ�ون 

 Vسن األشنا�وجدت � كتاب جدي Nمد  :د بن Nمد بن ثابت قالأW عنالقا7 عمر بن ا
  اإلمام أ0 حنيفة وسفيان. عنصبيح  Nمد بن عنبن ثابت 

  القا7 عمر بن ا�سن األشناV بإسناده ا�ذكور إ� أ0 حنيفة. وأخرجه
 عنأ0 ا�س� بن ا�قري  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري  وأخرجه

TU بن  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنالقا7 أ0 عبد اهللا ا�س� بن هارون بن Nمد ا4ض� 
  .-ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة  عنأبيه  عنإبراهيم بن حبان بن Q  عنزLرHا بن ش*بان 
  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

أنه سمع ابن  :أì 0رمة اwمداV عنNمد بن ق*س  عنأبو حنيفة  ]�#53/�3[ا�ديث:
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ص@ اهللا عليه -سمعت رسول اهللا  :قال ؟�سئل عن بيع ا�مر وأâل ثمنها -ر7 اهللا عنهما- عمر 
 ،واستحلوا أâل ثمنها ،قاتل اهللا ا�هود حرمت عليهم ا4شحوم فحر�وا أâلها’’يقول:  -وآ< وسلم

  . ‘‘إن اهللا تعا� حرم بيع ا�مر وrÓها وأâل ثمنها
أWد  عنأWد بن Nمد بن سعيد اwمداV  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 

  اإلمام أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن  عنQ بن أ0 مقاتل  عنبن عبد اهللا بن ا4صباح 
أ0 ب©ر أWد بن Q  عن القا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري وأخرجه

 عنعبد اهللا بن Nمد بن عبد اهللا ا�لواV  عنا�س� بن Q ا4صيمري  عنا�طيب ا�غدادي 
 Vمداwمد بن سعيد اN د بنWد بن عبد اهللا بن ا4صباح  عنأWبن أ0 مقاتل  عنأ Qعن 

  اإلمام أ0 حنيفة. عنNمد بن ا�سن 
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفة عن اآلثار فرواه اإلمام Nمد بن ا�سن � وأخرجه

  .-ر7 اهللا عنه-وهو قول أ0 حنيفة  ،نأخذ
 - ر7 اهللا عنه-Q  عنأبيه  عنجعفر بن Nمد  عنأبو حنيفة  ]۲#55/�3[ا�ديث:

 .
ً
 � فرHة أرrع� سوطا

ً
  6ب عبدا

Nمد بن أWد  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة  عنأ0 يوسف القا7  عن¡� بن ا4و�د  عنبن نعيم 

أن معقل بن مقرن أ� عبد اهللا بن  :إبراهيم عنWاد  عنأبو حنيفة  ]۳#57/�3[ا�ديث:
 :قال عبد اهللا ،إنها 4م Þصن :قال ،اجÜها �س� :فقال ،أمة < زنتب - ر7 اهللا عنه- �سعود 

�ق من عبد � آخر :قال ،إسالمها إحصانها � 
ً
ل*س عليه قطع وما4ك بعضه �  :قال ؟فإن عبدا

 أرHد العبادة :قال ،بعض
ً
 ﴿ :- ر7 اهللا عنه- قال ابن �سعود  ؟إV حلفت أن ال أنام Æ فراش أبدا

  ̂ ( _ . / ̀ (  � Z a b c4 d e ( + 7f ﴾)®(4وال هذه اآلية  :. قال ا4رجل
 فأ�ره أن ي©فر بعتق رقبة ؛وkنما قال ذ4ك ،4م أسأ4ك

ً
  وأن ينام Æ فراش.  ،ألنه =ن رجًال �و�ا

وهو  :ثم قال Nمد ،اإلمام أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
فإذا زñ العبد  ،ألن ا�دود ال يقيمها إال ا4سلطان ؛وrه نأخذ إال � خصلة واحدة ،قول أ0 حنيفة

  دون ا�وû.أو األمة =ن ا4سلطان هو اaي Uدّ 
جعفر بن Nمد بن Q بن ا�س� بن Q بن أ0  عنأبو حنيفة  ]۴#�3/:5[ا�ديث:
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  حد ا�ملوك إذا قذف نصف حد ا�ر.  :Q أنه قال عن -ر7 اهللا عنهم-طالب 
أ0 الغنائم Nمد بن Q بن  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده أخرجه 

جعفر بن  عنلوي اH�4ف العالمة أ0 عبد اهللا Nمد بن Q بن عبد ا4رWن الع عنميمون 
فاطمة بنت Nمد بن  عنأ0 العباس أWد بن Nمد بن سعيد بن عقدة  عنNمد بن حاجب 

  أبو حنيفة.  حدثنافقرأت فيه  ،كتاب Wزة سمعت أ0 يقول: هذا :قالت ،حبيب
عبد ا4رWن  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنأ0 القاسم بن أWد بن عمر  عن ورواه

ا�سن بن زHاد � �سنده  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن شجاع  عنإبراهيم  Nمد بن عنبن عمر 
  اإلمام أ0 حنيفة. عن

  .-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه
الفضل بن Nمد بن Q اwمداV  عنصالح بن <  عنأبو حنيفة  ]۵#�3/>5[ا�ديث:

 
ً
 wا :يقول وقد رجم Óاحة اwمدانية -ر7 اهللا عنه-أنه سمع عليا

ً
.  !هن*ئا

ً
  ال ¢سئل عن ذنبها أبدا

أWد بن عبد  عنأ0 العباس أWد بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  .- ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة  عنعبد العزHز بن خاb  عنأWد بن يعقوب  عناهللا بن ا4صباح 

  ا4لوü بمÚلة ا4زاV. :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]7#�3/<5[ا�ديث:
ثم قال Nمد: وrه  ،اإلمام أ0 حنيفةعن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 رجم
ً
  جÜ.وkن =ن غ� Nصن  ،نأخذ إذا =ن Nصنا

  من قذف با4لوطية 6ب با�د.  :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]:#7�/�3[ا�ديث:
وهو  :ثم قال Nمد ،اإلمام أ0 حنيفةعن اإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  فهذه wا �صدر غ� القذف فال Ãده حu ي�ö. !‘‘يا 4وü’’ :أما إذا قال ،قو�ا إذا ب�
ا4و�د بن عبد اهللا بن Äيع ا4زهري  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]>#7�/�3[ا�ديث:

خوة wا فاستأثروا با�مالن ثم إأن ا�رأة خرجت مع  :أ0 الطفيل واثلة بن األسقع عنا4كو³ 
فلقيها را¦ غنم فاسªسقته  ،عطشوها فلما بلغها ا�هد رجعتأوrا�4اب ف ،بالطعام فأجاعوها

خوتها عمر بن إفأ� بها  ،ا�دينة حب@ وقدمت ،فأ� إال أن تمكنه من نفسها ففعلت ووقع عليها
  و4م يقم عليها ا�د.  ،فذكرت ذ4ك فخ@ سöيلها -ر7 اهللا عنه-ا�طاب 

أWد بن  عنأ0 العباس أWد بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
اإلمام أ0  عنإبراهيم بن طهمان  عنأبيه  عنأWد بن جعفر  عند بن عبيد ا�*سابوري Nم
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  .-ر7 اهللا عنه- حنيفة 
ر7 -جابر بن عبد اهللا  عنعطاء بن أ0 رrاح  عنأبو حنيفة  ]۹#�3/#7[ا�ديث:

  -ص@ اهللا عليه وآ< وسلم-أن رسول اهللا  -اهللا عنهما
ً
وعن ال�ö  ،ن� عن ا4زrيب واYمر نقيعا

  واYمر كذ4ك. 
جعفر بن  عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  .-ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة  عنأ0 خاقان بن ا�جاج  عنأبيه  عنNمد بن �روان 
أ0 الفضل أWد بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه

القا7 عمر بن  عنأ0 عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا< أQ 0 ا�اقالV  نعخ�ون 
 Vسن األشنا��سعر  عنأ0 خاقان بن ا�جاج  عنأبيه  عنجعفر بن Nمد بن �روان  عنا

  وأ0 حنيفة.
. وأخرجه

ً
  القا7 عمر بن ا�سن األشناV بإسناده ا�ذكور أيضا

أنه سئل عن جارHة  :علقمة عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]71/�3۳۰[ا�ديث:
   .وعوسجة منكب حية ،‘‘ياها أتيت أو جارHة عوسجةإما أبا� ’’ :ا�رأته فقال

 ،وهو قول أ0 حنيفة :ثم قال Nمد ،أ0 حنيفة عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار أخرجه 
وLذ4ك بلغنا  ،ا4شبهة درأنا عنه ا�د جارHة ا�رأته وغ�ها سواء إال أنه إذا أتاها Æ وجه :وقو�ا

 عنمغ�ة ا4ض�  عنسفيان ا�وري  عنثم روى Nمد  ،Q بن أ0 طالب وابن �سعود عن
أنه أتته ا�رأته  -ر7 اهللا عنه-أم� ا�ؤمن� Q بن أ0 طالب  عنحرقوص  عناwيثم بن بدر 

اذهب فال  :فقال ،صدقت Ý وماwا � :فقال ؟زو� وقع Æ جار�H :فقالت ،حرقوص يع¥ ا�رأة
  ألنه اد, شبهة. ؛درأ ا�د عنه :قال Nمد ،تعد

ر7 اهللا -عمر بن ا�طاب  عنإبراهيم  عنWاد  عنأبو حنيفة  ]73/�3۳۱[ا�ديث:
فإن اإلمام أن ëطئ � العفو خ� من أن  ،ادرؤوا ا�دود عن ا�سلم� ما استطعتم :أنه قال -عنه

 فادرءوا عنه ،ëطئ � العقوrة
ً
   .فإذا وجدتم 4لمسلم ìرجا

  .-ر7 اهللا عنه- اإلمام أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده أخرجه 
يفرق Æ  )®(إبراهيم أنه قال � جÜ ا�ر عنWاد  عنأبو حنيفة  ]#75/�31[ا�ديث:

   .أعضائه
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أبيه Nمد  عنا�افظ أبو ب©ر أWد بن Nمد بن خاb بن خ¨ ا4§¦ � �سنده أخرجه 
  اإلمام أ0 حنيفة. عنNمد بن خاb ا4وه�  عنأبيه خاb بن خ¨  عنبن خاb بن خ¨ 
أ0  عنا�افظ أبو القاسم عبد اهللا بن Nمد بن أ0 العوام ا4سغدي � �سنده  وأخرجه

Nمد  عنأبيه  عنسليمان بن شعيب ا4ك*ساV  عنة الطحاوي جعفر أWد بن Nمد بن سالم
  أ0 حنيفة. عنبن ا�سن 

أ0 القاسم بن أWد بن عمر  عنا�افظ ا�س� بن Nمد بن خ�و � �سنده  وأخرجه
 عنNمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنعبد ا4رWن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عن

  أ0 حنيفة. عنا�سن بن زHاد  عنأ0 عبد اهللا Nمد بن شجاع ا�ل� 
  اإلمام أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

4ست ’’ :إذا قال ا4رجل :إبراهيم أنه قال عنWاد  عنأبو حنيفة  ]77/�311[ا�ديث:
   .فل*س ¡Oء ‘‘لفالن

  اإلمام أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار أخرجه 
عمر بن  عنرجل  عناwيثم بن أ0 اwيثم  عنأبو حنيفة  ]�313/:7[ا�ديث:

   .وأ�ر با�هيمة فأحرقت ،فدرأ عنه ا�د ،أنه أ" برجل قد وقع Æ بهيمة -ر7 اهللا عنه- ا�طاب
  .-ر7 اهللا عنه-أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

ابن  عنأ0 رزHن  عنàصم بن أ0 ا�جود  عنأبو حنيفة  ]�315/>7[ا�ديث:
  من أ� بهيمة فال حد عليه.  :أنه قال -ر7 اهللا عنهما-عباس 

  أ0 حنيفة. عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 عنعمرو بن ميمون  عنأ0 إسحاق ا4سöيè  عنأبو حنيفة  ]�317/<7[ا�ديث:
 إأنه =ن يقول:  -ر7 اهللا عنه-عمر بن ا�طاب 

ً
وآلل عمر فيه  ،ن 4لمسلم� � ò يوم جزورا

  نه ال يقطع �وم هذه اإلبل من بطوننا إال ا�öيذ ا4شديد. kو ،العتق
سم بن القا عنأWد بن Nمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 

  أ0 حنيفة.  عنا�سن بن زHاد  عنا4و�د بن Wاد  عنNمد 
  .-رWة اهللا عليهم-أ0 حنيفة أبو يوسف وأسد بن عمرو  عن ورواه :قال ا�افظ

Nمد بن شجاع  عنNمد بن إبراهيم  عنا�افظ Nمد بن ا�ظفر � �سنده  وأخرجه
  أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد  عنا�ل� 
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عبد ا4رWن  عنعبد اهللا بن ا�سن ا�الل  عنأ0 القاسم بن أWد بن عمر  عن ورواه
 عنا�سن بن زHاد  عنNمد بن شجاع ا�ل�  عنNمد بن إبراهيم بن حب*ش  عنبن عمر 

  أ0 حنيفة.
  .-ر7 اهللا عنه- أ0 حنيفة  عنا�سن بن زHاد � �سنده  وأخرجه

�Hع ا�خزو� �وû عمرو بن حرHث ا4و�د بن  عنأبو حنيفة  ]�31۷/�:[ا�ديث:
  أنه =ن ��ب الطالء Æ ا�صف.  :أ2س بن ما4ك عنا4كو³ 

TU بن  عنأ0 العباس أWد بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Nمد � �سنده أخرجه 
  أ0 حنيفة. عنيوسف بن خاb  عنNمد بن àصم  عنا4رrيع ال·ج� 

أ0 عن اwيثم بن خاb  عنQ بن عبيد ¬هما  عنأ0 العباس بن عقدة  عن ورواه
  اإلمام أ0 حنيفة. عننعيم 

أ0 سعد أWد بن  عنأبو عبد اهللا ا�س� بن Nمد بن خ�و ا�ل� � �سنده  وأخرجه
أ0 العباس أWد بن  عنأ0 القاسم بن ا�الج  عنالقا7 أ0 القاسم اYنوõ  عنعبد ا�بار 

 عنسعيد بن �و� ا4كو³  عنأ0 العالء بن عمر  عنبراهيم بن قت*بة عبد اهللا بن إ عنعقدة 
  اإلمام أ0 حنيفة.
أ0  عنإبراهيم  عنهناد  عنالقا7 أبو ب©ر Nمد بن عبد ا�اµ األنصاري  وأخرجه

خوHل  عنخاb بن خداش  عنأWد بن إسحاق بن صالح  عنأ0 ب©ر ا4شافè  عنا�سن 
  ة.اإلمام أ0 حنيف عنا4صفار 

)®(.-ر7 اهللا عنه-اإلمام أ0 حنيفة  عناإلمام Nمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
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 #"" قةا�اب ا�ادي وا�الثون � ا��   مام األعظمجامع 	سانيد اإل

  ا�اب ا�ادي وا�الثون
  � ا��قة

عبد اهللا بن  عنأبيه  عنالقاسم بن عبد ا�ر*ن  عنأبو حنيفة  ]۸���/�[ا�ديث:
�  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-<ن تقطع ا;د : عهد رسول اهللا  :. قال-ر4 اهللا عنه-	سعود 

  عFة دراهم 
أQ مقاتل  عنجده عن غاM صالح بن منصور بن نK ا�ص عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  أQ حنيفة.  عن
 عنأبيه  عنا�سن بن *اد بن حكيم  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عن ورواه

 Tحنيفة.  عنخلف بن ياس Qأ  
  ورواه

ً
  اإلمام أQ حنيفة. عنأQ مطيع  عنأبيه  عنIمد بن أQ مقاتل  عنأيضا

 عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  نعا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده  وأخرجه
 عنخلف بن ياسT  عنأبيه  عن سلمة بن عبد ا�ر*ن ال^مذي عنا�سن بن *اد بن حكيم 

  اإلمام أQ حنيفة.
أQ سا�م  عنأQ ا�سن بن a بن ما�ك  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  وأخرجه

   اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن  عنبن اZغbة 
أQ الفضل أ*د  عنأبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

القا4 عمر بن  عنأQ عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا@ أa Q ا�اقالM  عنبن خbون 
  ا�سن األشناM بإسناده إf أQ حنيفة. 

أQ نK أ*د بن  عنأa Q بن شاذان  عنأQ الفضل أ*د بن خbون  عن ورواه
Iمد بن ا�سن  عنإسماعيل بن توoة القزوkl  عنعبد اهللا بن طاهر القزوkl  عن إشjب

  اإلمام أQ حنيفة.  عن
  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

 صB اهللا عليه وآ@-إبراهيم أن اqr  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۹���/)[ا�ديث:



 
 s"" قةا�اب ا�ادي وا�الثون � ا��   مام األعظمجامع 	سانيد اإل

  <ن ثمن اZجن عFة دراهم.  :قال إبراهيم .قطع � tن -وسلم
 عنأQ القاسم بن أ*د بن عمر  عنا�افظ ا�سن بن Iمد بن خ�و � 	سنده أخرجه 

Iمد بن إبراهيم بن حبxش  عنعبد ا�ر*ن بن عمر  عنأQ القاسم عبد اهللا بن ا�سن اvالل 
  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد  عنأQ عبد اهللا Iمد بن شجاع ا�لy  عن

  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-ر4 اهللا عنه- أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده فرواه  وأخرجه

عبد اهللا  عنأQ ماجد ا�ن~  عن{| بن عبد اهللا  عنأبو حنيفة  ]��۴۰/�[ا�ديث:
صB اهللا - أن رسول اهللا  :أنه حدثهم أن أول حد أقيم � اإلسالم :-4 اهللا عنهر-بن 	سعود 

صB اهللا -إf رسول اهللا  فلما انطلق به نظر ،فقطعت يده ،فأ	ر به ،أ� �سارق -عليه وآ@ وسلم
أال ’’ :فقال ؟كأنه شق عليك !يا رسول اهللا :فقا�وا ،� وجهه ا�رماد كأنما س~ -عليه وآ@ وسلم

أفال <ن هذا قبل أن ’’ :قال ؟دعهنأفال  :قا�وا ‘‘a أن ت�ونوا أعوان ا�شيطان : أخي�م �شق
� �  � ثم تال ﴿ ‘‘فإن اإلمام إذا رفع إ;ه ا�د فلxس ي�ب� @ أن يدعه ح� يمضيه ،يؤ� به

  إf آخر اآلية.  )"( ﴾�
أ*د بن عبد اهللا بن  عنمد سعيد اRمداM أ*د بن I عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  أQ حنيفة.  عنيو�س بن ب�b  عنعقبة بن 	كرم  عناZستورد 
 عنو عبد اهللا بن عبيد اهللا بن �lح �هما  ،عبد اهللا بن Iمد بن a الفقيه عن ورواه

  ع�x بن أ*د. 
  أ*د بن زهb.  عنأبيه وسعيد بن ذاكر بن سعيد �هما  عن ورواه

أ*د بن عبد  عنو عبد اهللا بن Iمد بن a �هما  ،أ*د بن Iمد بن سعيد عن رواهو
أن رجًال أ¡ بابن أخ @ �شوان إf  :أQ حنيفة ا�ديث من أو@ عناZقري  عناهللا ا�Z �هم 

  -ر4 اهللا عنه-عبد اهللا بن 	سعود 
ً
  ،فطلب @ عبد اهللا عذرا

ً
ما فل ،فأ	ر ¥¤سه ،فلم £د @ عذرا

ثم  ‘‘اج»ه وال تمد ضبعيك’’ :فقال ،فأ	ر به فقطعت ثمرته ثم د§ ©الد ،صحا د§ به ود§ �سوط
واهللا  !يا أبا عبد ا�ر*ن :فقال ا�شيخ ،@ ح� إذا أمل ثمانT ج»ة خB س¤يله أ�شأ عبد اهللا يعدّ 

واهللا ما أحسنت  !´يم أنتب³س العم واهللا وا± ا; :فقال @ عبد اهللا ،إنه البن أ² وما± و° غbه
 
ً
 وال س^ته كبbا

ً
إن أول حد أقيم � اإلسالم �سارق أ�  :قال -دثناثم أ�شأ عبد اهللا  ،أدبه صغbا
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 qrاهللا عليه وآ@ وسلم- به ا Bآخره.  -ص fديث إ�  ا
  ورواه

ً
  أQ حنيفة.  عنا�سن بن زlاد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن �F  عنأيضا

أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد  عنا�و;د بن *اد  عن*اد بن أ*د اZروزي  عن ورواه
. ‘‘ج»ك وال تبد ضبيعك ارفع يدك �’’ :وقال ،جاء بابن أخ @ �شوان قد ذهب عقله :إال أنه قال

  . ‘‘فلxس @ أن يعطله ح� يقيمه’’ :. وقال‘‘أعوان ا�شيطان : أخي�م اZسلم’’ :وقال
ا�سن بن  عنأبيه  عنمنذر بن Iمد  عنIمد بن سعيد اRمداM  أ*د بن عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة.  عنزlاد 
هذا كتاب جدي Iمد  :أبو عبد اهللا ا�Zو¸ قال حدث.أ*د بن Iمد قال  عن ورواه

إن أول حد أقيم ’’ :عبد اهللا ا«يº أنه قال عنأبو حنيفة بإسناده  حدثنافقرأت فيه  ،بن 	�وق
  أQ حنيفة.  عنأبيه ا�سن بن الفرات  عنمثل قول زlاد  ‘‘إلسالم� ا

أQ  عنبعضهم  اہاختلف : أQ حنيفة � هذا اإلسناد. فرو :قال ا�شيخ أبو Iمد ا�خاري
{|  عنعبد اهللا. وروى بعضهم  عنأQ ماجد ا�ن~  عن{| بن عبد اهللا ا«يº  عنحنيفة 

   .عبد اهللا بن أQ ماجد عن{| بن ا�ارث  عنى بعضهم أQ ماجد. ورو عنبن عبد اهللا 
 عنأQ ماجد ا�ن~  عن{| بن عبد اهللا ا«يº  عنقال ا�خاري: وا�صحيح من رواه 

وسفيان بن عيxنة  ،وجرlر بن عبد ا�ميد ،وزهb بن معاوlة ،عبد اهللا. كذ�ك رواه سفيان ا�وري
أQ حنيفة بمثل ما  عنمن أQ حنيفة. فأما من روى وغbهم. ومن روى غb هذا فاvطأ منه ال 

وسعيد  ،وأبو يوسف ،وا�سن بن الفرات ،وزهb فهو *زة بن حبيب ا�زlات ،روى سفيان ا�وري
 عنأQ حنيفة  عن :فقا�وا ،وأبو سعد ا�صغاM ،وlو�س بن ب�b ،وأيوب بن هاM ،بن أQ اÀهم

  عبد اهللا بن 	سعود.  عنن~ أQ ماجد ا� عن{| بن عبد اهللا اÀابر 
{| بن  عنومن روى غb هذا ا�لفظ فهو خطأ منه. وأما من روى  :قال أبو Iمد ا�خاري

 bارث هكذا قال زه�{| ا«يº هو أبو ا�ارث اÀابر  عنا�ارث فهو {| بن عبد اهللا أبو ا
  أن أبا ماجد رجل من بk حنيفة. 

 حدثناا�ميدي  حدثنابن Iمد بن نK اZا��  عبد اهللا ناحدثوقد  :قال أبو Iمد ا�خاري
  أعراQ قدم علينا من ا;من. :قال ،من أبو ماجد ا�ن~ :سفيان بن عيxنة قيل ;ح| اÀابر

صB اهللا -ا�شعq يرفعه إf رسول اهللا  عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]��۴۱/�[ا�ديث:
  . ‘‘ق � كÁ وال ثمرال يقطع ا�سار’’ :أنه قال -عليه وآ@ وسلم
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ثم قال Iمد: وoه  ،اإلمام أQ حنيفةعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 ،فال قطع : من Åقه ،و�م {رز � ا�يوت ،وا�مر ما <ن � رؤوس اrخل وا�شجر ،نأخذ

  .-عنهر4 اهللا -وهو قول أQ حنيفة  ،فال قطع : من Åقه ،وا�كÁ هو Æار اrخل
 عنعبد ا�ر*ن بن عبد اهللا بن عتبة اZسعودي  عنأبو حنيفة  ]1/���۲[ا�ديث:

  ال تقطع ا;د � أقل من عFة دراهم أو دينار.  :عبد اهللا أنه قال عنأبيه  عنالقاسم 
جعفر  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

  أQ حنيفة.  عنعبيد اهللا بن 	وÇ  عنبيه أ عنبن Iمد بن 	روان 
 ،وعبد اهللا بن ا�زbo ،وأبو يوسف ،اإلمام أQ حنيفة *زة بن حبيب عن ورواه :قال ا�افظ

  وأيوب بن 	وÇ. ،وأسد بن عمرو ،وا�سن بن زlاد
أ� أبو 	سعود األنصاري  :إبراهيم قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]3/���۳[ا�ديث:

  فخB س¤يله.  ،ال :فقال ،ال :قل ؟قتأÅ :�سارق فقال
ر*ه -فقال Iمد  ،اإلمام أQ حنيفةعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

و�كنه �سكت عنه ح� يقر أو  ‘‘أÅقت’’ال ي�ب� �لحاÉم أن يقول:  :وأما Èن فنقول :-اهللا
 )Ë( اشهد’’ :اÉم ال ي�ب� أن يقول @وÊذ�ك قال أبو حنيفة � ا�شاهد �شهد عند ا� :. قال)"(ينكر

����[ ‘‘ب�ذا وÊذا ���	
� ��� ����[ )Î(  او�كنه �سكت ح� يأ� بما عندهÏمن ا�ش]��[)فإن  )۳
  وÊذ�ك � ا�دود. ،وÒال ردها ،نفذها )Ñ(<نت ا�شهادة صحيحة

 أQ ك¤شة عنأبيه  عنإبراهيم بن Iمد بن اZن´F  عنأبو حنيفة  ]5/���۴[ا�ديث:
 :ال فقا�وا :فقالت ،ال :قوÓ ؟أÅقت :فقال ،�سارقة تأتي -ر4 اهللا عنه-أQ ا°رداء أن عمر  عن

  جئتمونا بإ�سان ال يدري ما يراد به اbv أم ا�F «قر ح� أقطعها.  :قال !تلقنها
أQ القاسم ابن أ*د بن عمر  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده أخرجه 

Iمد بن  عنIمد بن إبراهيم  عنعبد ا�ر*ن بن عمر  عنبن ا�سن اvالل  عبد اهللا عن
 yاد عن شجاع ا�لlسن بن ز�  اإلمام أQ حنيفة. عنا
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اإلمام أQ حنيفة غb أنه �م يرفعه إf عن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
-ال  :قوÓ ؟أÅقت :فقال Rا ،قد Åقت أ� أبو ا°رداء وهو : د	شق ©ارlة سوداء :عمر بل قال

  ا�ديث إf آخره. 
  .-ر4 اهللا عنه-أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده فرواه أخرجه 

قال  :قالت ،§Öشة بنت عجرد عنعثمان بن راشد  عنأبو حنيفة  ]6/���۵[ا�ديث:
�شاق ال إ§دة عليه إال واZغ´سل إذا �× اZضمضة واالست ،ال قطع عليه :ابن عباس � اZختلس

 .
ً
  أن ي�ون جنبا
ا�سن بن ا�صباح عن Iمد بن Ø»  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

 Mحنيفة. عن أسباط  عنا�زعفرا Qأ  
-اإلمام أQ حنيفة  عنأQ نعيم  عنالقاسم وخا° �هما  عنa بن Iمد  عن ورواه

  .-ر4 اهللا عنه
فأخذ  ،إبراهيم أنه قال � سارق Åق عن*اد  عننيفة أبو ح ]8/���۶[ا�ديث:

  يقطع.  :قال ،	رة أخرى )"([فأخذ]ثم Åق  ،فانفلت
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 
ً
 واحدا

ً
  .-ر4 اهللا عنه- وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ ال نرى عليه إال قطعا

أمb  عنعبد اهللا بن 	سلمة  عنعمرو بن 	رة  عنأبو حنيفة  ]���۷/:�[ا�ديث:
TؤمنZطالب  ا Qبن أ a-أنه قال - ر4 اهللا عنه: Úق ا�رجل قطعت يده ا;مÅ ن §د  ،إذاÒو

  ،قطعت رجله ال�xى
ً
إM ألستحÜ من اهللا تعاf أن أدعه  ؛وÒن §د {¤س ح� {دث خbا

  y بها ورجل يمÝ عليها. لxست @ يد يأل بها و�س´ن
أQ الفضل أ*د بن خbون  عنأبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده أخرجه 

عبد اهللا بن عن  إشjبالقا4 أQ نK أ*د بن  عنأa Q ا�سن بن أ*د بن شاذان  عن
 klعنطاهر القزو  klة القزوoسن  عنإسماعيل بن تو�  حنيفة.  اإلمام أQ عنIمد بن ا
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

فإن كرر  ،وال يزاد : ذ�ك Þء ،ال يقطع من ا�سارق إال يده ا;مÚ ورجله ال�xى ،نأخذ
 
ً
  وهو قول أQ حنيفة. ،ا��قة 	رة بعد 	رة يعزر و{¤س ح� {دث خbا
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 عن§	ر ا�شعq  عناRيثم بن حبيب ا�صßb  عنأبو حنيفة  ]���۸/��[ا�ديث:
لxس � ثمر وال � ’’قال:  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أن اqr  - ر4 اهللا عنه-a بن أQ طالب 

  . ‘‘كÁ قطع. ا�كÁ اÀمار
�F  عنأQ عبد اهللا Iمد بن Ø» العطار  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

Çو	قري  عن بن Zعبد ا�ر*ن ا Qحنيفة. عنأ Qاإلمام أ  
أQ الغنائم بن أQ  عنأبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

أQ  عن�F بن 	وÇ  عنأ*د بن Iمد بن زlاد القطان  عنقوlه زرأQ ا�سن بن  عنعثمان 
  أQ حنيفة.  عنعبد ا�ر*ن اZقري 

القا4 أQ نK أ*د  عنأa Q بن شاذان  عنالفضل أ*د بن خbون أQ  عن ورواه
 عنIمد بن ا�سن  عنإسماعيل بن توoة القزوkl  عنعبد اهللا بن طاهر  عن إشjببن 

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة 
إذا خرج ا�رجل فقطع  :إبراهيم قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]���۹/)�[ا�ديث:

  شاءإن  ،فإن �لوا± أن يقتله أية قتلة شاء ؛وقتل ،اZالوأخذ  ،الطرlق
ً
وÒن شاء قتله  ،قتله صلبا

وÒن أخذ اZال و�م يقتل قطع  ،وÒن شاء قطع يده ورجله من خالف ثم قتله ،بغb قطع وال صلب
   )"( يده ورجله من خالف فإن �م يأخذ اZال و�م يقتل أوجع عقوoة و{¤س ح� {دث توoة.

وoهذا  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عنم Iمد ابن ا�سن � اآلثار فرواه اإلماأخرجه 
  ،�ه نأخذ

ً
و�م يقطع يده  ،وهو قول أQ حنيفة إال � خصلة واحدة إذا قتل وأخذ اZال قتل صلبا

  وÒذا اجتمع حدان أحدهما أ� : صاحبه بدئ باãي يأ� : صاحبه ودرئ اآلخر. ،وال رجله
a  عن§	ر ا�شعq  عناRيثم بن حبيب ا�صßb  عنأبو حنيفة  ]��۵۰/��[ا�ديث:

  ال يضمن ا�سارق ما ذهب من اZتاع.  :أنه قال -ر4 اهللا عنه-بن أQ طالب 
�F عن أQ عبد اهللا Iمد بن Ø» العطار  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

 Çو	قري  عنبن Zعبد ا�ر*ن ا Qحنيفة.اإلمام  عنأ Qأ  
أa Q ا�سT بن  عنأبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

أQ ب�ر أ*د بن جعفر بن  عنالقا4 أQ العالء Iمد بن a ا�واسطي  عنأيوب الäار 
  اإلمام أQ حنيفة. عنأQ عبد ا�ر*ن اZقري  عن�F بن 	وÇ  عن*دان 
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  يقطع ا�سارق وlضمن اRا�ك. :إبراهيم قال عن*اد  عنبو حنيفة أ ]��۵۱/��[ا�ديث:
و�سنا  :ثم قال Iمد ،اإلمام أQ حنيفة عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

وهو قول §	ر  ،وÒذا وجدناه رد : صاحبه ،نأخذ بهذا بل يقطع ا�سارق وال يضمن اZتاع اRا�ك
  .- عنهمار4 اهللا-ا�شعq وأQ حنيفة 
قال: قال  - ر4 اهللا عنه-جابر  عنأQ ا�زbo  عنأبو حنيفة  ]�1/��1۲[ا�ديث:

  . ‘‘من انتهب فلxس منا’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 
القا4 أQ ا�سT بن  عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري أخرجه 

عبد اهللا بن  عنن Iمد بن إسحاق بن حبابة الäار أQ القاسم عبيد اهللا ب عناZهتدي باهللا 
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنأQ نK  عنأQ 	وÇ  عنIمد ا�غوي 

-a بن أQ طالب  عنا�سن ا�Kي  عنرجل  عنأبو حنيفة  ]�3/��1۳[ا�ديث:
  ال يقطع Øتلس.  :أنه قال -ر4 اهللا عنه

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناآلثار فرواه  اإلمام Iمد بن ا�سن �أخرجه 
  وهو قول أQ حنيفة. ،نأخذ

إذا ن¤ش :  :إبراهيم أنه قال � اrباشعن *اد عن أبو حنيفة  ]�5/��1۴[ا�ديث:
  يقطع.  :قيل ؟اZو� فسلبهم

أبو  وقال :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار أخرجه 
  ،ألنه متاع غI bرز ؛ال يقطع :حنيفة

ً
 :و{¤س ح� {دث توoة. قال Iمد ،ول�ن يوجع oèا

    وهو قوrا. ،ابن عباس أنه أف� 	روان بن ا��م أن ال يقطع عنوÊذ�ك بلغنا 
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  ا�اب ا�ا> وا�الثون
  � األضحية وا�صيد وا@بائح

 عننهينا  :قال -ر4 اهللا عنهما- ابن عمر عننافع  عنأبو حنيفة  ]��1۵/�[ا�ديث:
  أل حشاش األرض. 

عبد اهللا بن Iمد الطيا�× ا�لc  عنIمد بن القاسم  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنالقاسم بن ا��م  عن

ر4 اهللا -ابن عباس  عنسعيد بن جبb  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]��1۶/)[ا�ديث:
 :قال ؟أفأسê من أ�انها ،وMÒ �س¤يل من الطرlق ،أنا � ماشية :فقال ،عبد أسودأتاه  :قال ،-عنهما

   .ودع ما أنميت ،ì ما أصميت :قال ؟فأرë ا�صيد فأصº وأنº :قال ،ال
 :معÚ قو@ :اإلمام أQ حنيفة. قال Iمدعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

بKك  عنبKك فإذا توارى  عنما يتوارى  ‘‘وما أنميت’’بKك  عنما ال يتوارى  ‘‘ما أصميت’’
  وأنت � طلبه ح� تصيبه لxس به جرح غb سهمك فال بأس بأله. 

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد � 	سنده أخرجه 
ر4 -أQ ثعلبة اvشk  عنأQ قالبة  عنقتادة  عنأبو حنيفة  ]��1۷/�[ا�ديث:

  نهانا أن نأل �وم ا�مر األهلية.  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم- أن اqr -اهللا عنه
أ*د بن  عنأQ العباس أ*د بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

  أQ حنيفة.  عنعبيد اهللا بن 	وÇ  عنحازم 
 عنا�سT بن Iمد  عنمنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عن ورواه

Qحنيفة  عنيوسف وأسد بن عمرو  أ Qر4 اهللا عنهم-اإلمام أ-.  
أنه قال � اÀنT تذبح أمه وهو �  :إبراهيم عن*اد  عنأبو حنيفة  ]��1۸/�[ا�ديث:

  وال ت�ون ذ<ة نفس ذ<ة نفسT. ،أنه ال ت�ون ذ<ته ذ<ة أمه ،بطنها
أQ القاسم بن أ*د بن  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده أخرجه 

أQ عبد اهللا Iمد عن عبد ا�ر*ن بن عمر  عنأQ القاسم عبد اهللا بن ا�سن اvالل  عنعمر 
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  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد  عنIمد بن شجاع  عنبن إبراهيم ا�غوي 
و�سنا  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  وأخذ أبو حنيفة بقول إبراهيم. ،وlصb اÀنT مذí بذ<ة أمه ،نأخذ بهذا
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه

أن كعب بن  -ر4 اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]1/��1۹[ا�ديث:
 qrاهللا عليه وآ@ وسلم-ما�ك أ¡ ا Bفخافت ،± <نت راعية )"(ن عمةإ !يا رسول اهللا :قالف -ص 

  بألها.  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-فأ	ر رسول اهللا  ،: شاة منها اZوت فذ¥تها بمروة
أ*د بن عبد اهللا  عنIمد بن اZنذر بن سعيد اRروي  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

   .حنيفةأQ عن Iمد بن ا�سن  عنa بن سعيد  عنا�كندي 
  ورواه

ً
القاسم بن ا��م  عنIمد بن اZغbة  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عنأيضا

  ورoما أدخل أبو حنيفة بxنه وTo نافع عبد اZلك بن عمb. :- ر*ه اهللا- أQ حنيفة قال Iمد  عن
أ*د بن Iمد  عنIمد بن Ø» العطار  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

 Çو	االصطخري  عنبن  Çو	مد بن Iا�ليث بن *اد  عنإسماعيل بن {| األزدي  عن
  نافع.  عنعبد اZلك بن عمb  عنأQ حنيفة  عنأQ يوسف القا4  عن

  ورواه
ً
 عنIمد بن ا�سن  عنIمد بن معاوlة األنماî  عنصالح بن أ*د  عنأيضا

  ابن عمر.  عننافع  عنجرlج  عبد اZلك بن أQ ب�ر يعk ابن عنأQ حنيفة 
  ورواه

ً
 عنعبيد اهللا بن 	وÇ  عنازم حأ*د بن  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة. عنأQ عبد ا�ر*ن اZقري  عنابن م�xة 
و  ،و ا�سن بن زlاد ،و أبو يوسف ،أQ حنيفة *زة بن حبيب ا�زlات عنقال ا�افظ رواه 

Mات ،أسد بن عمروو  ،أيوب بن هاlبن معاذ ا�ز Tو ياس)Ë( ،سن. و ،سعيد بن عمروو�  Iمد بن ا
 � حرف اrون � ترÆة نافع  ورواه

ً
بن  Iمد عنصالح بن أ*د اRروي  عنا�افظ أيضا

  نافع. عنأQ حنيفة  عنالقاسم بن ا��م  عنشوÊة 
أ*د بن  عناألنطاð ا�سT بن ا�سT  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده  وأخرجه
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 عنعبد اZلك  عنأQ حنيفة عن أQ يوسف  عنإبراهيم بن اÀراح  عنعبد اهللا ا�كندي 
  . -ر4 اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع 

  ورواه
ً
عبد  عنأQ حنيفة  عنعبيد اهللا بن Iمد  عن{| بن Iمد بن عثمان  عنأيضا

  .-ر4 اهللا عنهما- ابن عمر  عننافع  عناZلك 
 عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده � حرف العT  خرجهوأ

أa Q ا�سن بن  عنا�قة أبو الفضل أ*د بن خbون  أخGنا :فقال ،عبد اZلك بن أQ ب�ر
عبد اهللا بن طاهر القزوkl  عنالقا4 ا�خاري  إشjبأQ نK أ*د بن  عنأ*د بن شاذان 

  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن  عنوoة القزوkl إسماعيل بن ت عن
ا�افظ Iمد بن  عنأI Qمد اÀوهري  عناZبارك بن عبد اÀبار ا�صßb  عن ورواه

  ا�سT بن ا�سT األنطاð بإسناده اZذكور إf أQ حنيفة.  عناZظفر 
أQ  عنبهري أQ ب�ر األ عنأI Qمد اÀوهري  عنأQ طالب بن يوسف  عن ورواه

 Mرا�عبد اZلك بن أQ ب�ر  عنأQ حنيفة  عنعمرو بن أQ عمرو  عنجده  عنعروoة ا
  يعk ابن جرlج. 

أبو ا�سT اZبارك بن عبد اÀبار ا�صßb  أخGنانافع فقال  عن� حرف اrون  ورواه
  نيفة.اإلمام ا�افظ Iمد بن اZظفر بأسانيده إf أQ ح عنأI Qمد اÀوهري  عن

  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
أبيه  عن	سنده  ا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � وأخرجه

 öمد بن خا° بن خIعن  öعنأبيه خا° بن خ  qمد بن خا° ا�وهIحنيفة  عن Qاإلمام أ-
  .-ر4 اهللا عنه

  .- ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنام Iمد بن ا�سن � �سخته فرواه اإلم وأخرجه
ن÷ رسول  :قال -ر4 اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]3/��۶۰[ا�ديث:

  وعن متعة ال�ساء. ،§م خيø عن �وم ا�مر األهلية -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اهللا 
 ،و Iمد بن منصور ،و إسماعيل بن �F ،ن الفضلIمد ب عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

 Tخعيrسليمان ا Qعنوأ  F� بن إبراهيم بن �	حنيفة.  عن Qاإلمام أ  
  ورواه

ً
هذا  :فاطمة بنت حبيب قالت عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة. عنكتاب *زة 
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  ورواه
ً
أQ {| عبد  عنمد بن عبد اهللا بن نوفل Iعن أ*د بن Iمد ا�كوß و عنأيضا

 Mما�  اإلمام أQ حنيفة.  عنا�ميد ا
  ورواه

ً
 عنعمرو بن اRيثم  عنا�سن بن ا�صباح  عنa بن Iمد ا��خ×  عنأيضا
  اإلمام أQ حنيفة. 

  ورواه
ً
Iمد بن إسحاق اxrسابوري  عنعمار بن رجاء  عنIمد بن *دان  عنأيضا

أ*د بن Iمد بن عن Iمد بن أبان و عنعبد اهللا بن Iمد ا�لc عن ثمان وIمد بن ع عن
اإلمام  عنعبيد اهللا بن 	وÇ  أخGنا :أ*د بن {| بن زÊرlا �هم قا�واعن سعيد اRمداM و

  أQ حنيفة. 
  ورواه

ً
أبيه خاقان بن ا�جاج  عنجعفر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد اRمداM  عنأيضا

  Q حنيفة. اإلمام أ عن
  ورواه

ً
{| بن ا�سT  عنقرأت � كتاب ا�سT بن a  :أ*د بن Iمد قال عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة.  عنأبيه  عن
  ورواه

ً
يو�س بن  عنعبيد بن يعxش  عنيوسف بن يعقوب  عنأ*د بن Iمد  عنأيضا

 bحنيفة.  عنب� Qاإلمام أ  
  ورواه

ً
إسحاق  عنأ*د  عنأ*د بن عبد اZلك  Iمد بن عنأ*د بن Iمد  عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة.  عنبن يوسف 
  ورواه

ً
 عنالفضل بن 	وÇ  عنيوسف بن ع�x  عنa بن عبدة ا�خاري  عنأيضا
  اإلمام أQ حنيفة. 

  ورواه
ً
{| بن نK بن  عنالفضل بن عبد اÀبار  عنa بن ا�سن ا�Zوري  عنأيضا

  فة. اإلمام أQ حني عنحاجب 
  ورواه

ً
  اإلمام أQ حنيفة.  عنزفر  عنشداد بن حكيم  عن*دان بن ذي اrون  عنأيضا

  ورواه
ً
أQ يوسف و  عنحسT بن Iمد  عنمنذر بن Iمد  عنIمد بن أ*د  عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة.  عنأسد بن عمرو 
  ورواه

ً
  اإلمام أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن  عنIمد بن سالم  عنIمد بن رضوان  عنأيضا

  ورواه
ً
وأيوب  ،ا�سن بن زlاد عنأبيه  عنمنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عنأيضا

 Mحنيفة.  عنبن ها Qاإلمام أ  
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  ورواه
ً
 عنعثمان بن دينار  عنأبيه  عنجعفر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عنأيضا
  اإلمام أQ حنيفة. 

  ورواه
ً
صالح بن أ*د ا�غدادي  عن بن ميمونة عبد اهللا عنأ*د بن يعقوب  عنأيضا

إبراهيم بن إسحاق  عنأ*د بن Iمد  عنخا° بن خداش  عنأ*د بن إسحاق بن صالح عن 
 ùر�  اإلمام أQ حنيفة.  عنخوlل ا�صفار  أخGنا :خا° بن خداش �هم قا�وا عنا

  ورواه
ً
ميد ا�ماM أQ {| عبد ا� عنIمد بن إسماعيل  عنصالح بن أ*د  عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة.  عن
  ورواه

ً
اإلمام  عناZقري  عنعبد اهللا بن أ*د  عنعبد اهللا بن Iمد بن a  عنأيضا

  أQ حنيفة.
  ورواه

ً
  اإلمام أQ حنيفة. عنأبيه  عنعثمان بن Iمد  عنأبيه  عنأ*د بن اZنذر  عنأيضا

 ،وأبو يوسف ،وابن ب�b ،الفراتوابن  ،وابن 	وÇ ،زاد *زة :قال أبو Iمد ا�خاري
Çو	مد ،وأبو يوسف ،وزفر ،وابن حاجب ،والفضل بن Iاد ،وأسد بن عمرو ،وlسن بن ز� ،وا

Mوابن ها، Mما�ومتعة ’’ :وÒبراهيم عند قو@ ،وابن أQ اÀهم ،وأبو خزlمة األسدي ،واZقري ،وا
Tسافح	ل ا�صفار � رواية ‘‘ال�ساء وما كنا lذ�ك خوÊها.. وbمد دون غI أ*د بن  

عبد اهللا  عنأQ عبد اهللا Iمد بن Ø»  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه
  اإلمام أQ حنيفة. عن	� بن إبراهيم  عنبن Iمد 

اRيثم بن صالح  عنأ*د بن Iمد  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده  وأخرجه
Iمد بن  عنa بن معبد  عنعبد اهللا ا�كندي أ*د بن  عنوا�سT بن ا�سT �هما 

  أQ حنيفة  عنا�سن 
  أQ حنيفة.  عنا�سن بن زlاد  عنIمد بن شجاع  عنIمد بن إبراهيم بن أ*د  عن ورواه
خوlل ا�صفار  عنخا° بن خداش  عنأ*د بن إسحاق  عنIمد بن جعفر  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة. عن
أQ الغنائم  عناهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده ا�افظ أبو عبد  وأخرجه

أQ سهل  عنأQ ا�سن بن Iمد بن أ*د ا�سن  عنIمد بن a بن ا�سT بن أQ عثمان 
	�  عنإسماعيل بن Iمد بن أQ ب�ر القا4  عنأ*د بن Iمد بن عبد اهللا بن زlاد القطان 

  أQ حنيفة.  عنبن إبراهيم 
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ا�افظ Iمد بن اZظفر  عنأI Qمد اÀوهري  عناZبارك بن عبد اÀبار  عن ورواه
  بأسانيده إf أQ حنيفة. 

القا4 أQ نK أ*د  عنأa Q بن شاذان  عنخbون  أQ الفضل أ*د بن عن ورواه
Iمد بن ا�سن  عنإسماعيل بن توoة القزوkl  عنعبد اهللا بن طاهر القزوkl  عن إشjببن 

  .‘‘وما كنا 	سافحT’’أQ حنيفة وما زاد � آخره  عن
  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه
 عنا�افظ أبو القاسم عبد اهللا بن Iمد بن أQ العوام ا�سغدي � 	سنده  وأخرجه

اإلمام أQ  عنعبيد اهللا ابن 	وÇ  عنأ*د بن {| األزدي  عنIمد بن أ*د بن *اد 
  .- ر4 اهللا عنه- يفة حن

ن÷  :قال -ر4 اهللا عنه-الøاء  عنأQ إسحاق  عنأبو حنيفة  ]5/��۶۱[ا�ديث:
  عن أل �وم ا�مر األهلية.  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 

أQ  عنIمد بن *يد بن Iمد بن إسماعيل ا�غدادي  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنفص بن عبد ا�ر*ن ح عنa بن ا�سن  عنصابر 

 )"(ابن ا�وت�ية عن	وÇ بن طلحة بن عبيد اهللا  عنأبو حنيفة  ]6/��3۲[ا�ديث:
�وال أM أûوف أن أزlد أو  :فقال ،أنه سئل عن �م األرنب - ر4 اهللا عنه- عمر بن اvطاب  عن

وأ	ره أن  ،إf عمار بن ياÅ فأرسل ،و�كk 	رسل إf بعض من شهد ا�ديث ،أنقص منه �دثت�م
 فأ	ر بألها.  - صB اهللا عليه وآ@ وسلم- أهدى أعراQ إf اqr  :فقال عمار ،{دثه

ً
 	شوlا

ً
  أرنبا

أQ ا�سT اZبارك بن عبد  عنا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده أخرجه 
 ßbبار ا�صÀعنا  ýمد الفارI Qظفر  عنأZمد بن اI افظ�Iمد بن إبراهيم ابن عن ا

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد  عنIمد بن شجاع  عنحبxش 
  أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه
أبيه  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سنده  وأخرجه

 öمد بن خا° بن خIعن  öمد بن خا° عنأبيه خا° بن خI  qحنيفة. عنا�وه Qأ  
  .-ر4 اهللا عنه-أQ حنيفة  عنIمد بن ا�سن � �سخة فرواه  وأخرجه
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اqr  عنأQ ثعلبة اvشk  عنأQ قالبة  عنقتادة  عنأبو حنيفة  ]8/��3۳[ا�ديث:
وأن  ،أو Øلب من الطb ،أنه ن÷ عن أل ì ذي ناب من ا�سباع :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-

�  وأن تؤ� ا�مر األهلية.  ،باf من ال~ءتوطئ ا
ا�سن بن عيxنة بن  عنأ*د بن Iمد  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

  أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد عن عبد ا�ر*ن 
أQ الفضل أ*د بن خbون  عنأبو عبد اهللا ا�سT بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

 عنعبد اهللا بن طاهر  عن إشjبلقا4 أQ نK أ*د بن ا عنأa Q بن شاذان  عن
  ا�ديث بتمامه. -اإلمام أQ حنيفة  عنIمد بن ا�سن  عنإسماعيل بن توoة 

{| بن  عنعبد اهللا بن كثb ا«مار  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  وأخرجه
وأن توطئ ا�باf ’’إf قو@ اإلمام أQ حنيفة  عنأبيه  عنزlاد بن ا�سن  عنا�سن بن الفرات 
  .‘‘من ال~ء فحسب
 ،-ر4 اهللا عنهما- ابن عمر  عنIارب بن دثار  عنأبو حنيفة  ]��3۴/:�[ا�ديث:

  يوم خيø عن �وم ا�مر األهلية.  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-ن÷ رسول اهللا  :قال
ا�و;د بن *اد  عنالقاسم بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد  عن
ا�و;د بن  عنأQ العباس أ*د بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن  عن*اد 
أنه كره  -ر4 اهللا عنهما-ابن عباس  عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]��3۵/��[ا�ديث:

  الفرس.  �م
وهذا  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمدعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  ،قول أQ حنيفة

ً
  )"( وقد جاء � إحال@ آثار كثbة. ،و�سنا نأخذ بهذا ال نرى بلحم الفرس بأسا

ر4 - أQ ثعلبة اvشk  عنأQ قالبة  عنقتادة  عنأبو حنيفة  ]��3۶/)�[ا�ديث:
 ؟أفنأل � آنxتهم )Ë(،إنا بأرض �ك :أنهم قا�وا -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr  عن - هللا عنها
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 فاغسلوها ثم طهروها و�وا فيها’’ :قال
ً
  . ‘‘إن �م �دوا منها بدا

عبيد  عنأ*د بن حازم  عنابن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
 Çو	حنيفة. عناهللا بن  Qأ  

أa Q  عنأQ الفضل بن خbون  عنأبو عبد اهللا بن خ�و ا�لc � 	سنده  جهوأخر
 عنإسماعيل بن توoة القزوkl  عنعبد اهللا بن طاهر  عن إشjبأQ نK بن  عنبن شاذان 

  أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن 
  .-ر*ه اهللا-اإلمام أQ حنيفة عن Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

 -ر4 اهللا عنه-أQ ثعلبة  عن	كحول ا�شاë  عنأبو حنيفة  ]��3۷/��يث:[ا�د
وذي Øلب من  ،أنه ن÷ عن أل ì ذي ناب من ا�سباع’’ -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr  عن

  .‘‘وأن تؤ� �وم ا�مر األهلية ،وأن توطئ ا�باf من ال~ء ح� يضعن *لهن ،الطيور
  اإلمام أQ حنيفة.عن سن � اآلثار فرواه اإلمام Iمد بن ا�أخرجه 

�وم ا�مر  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]��3۸/��[ا�ديث: � bال خ
  األهلية وأ�انها. 
  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
أبيه Iمد  عنده ا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سن وأخرجه

 öعنبن خا° بن خ  öعنأبيه خا° بن خ  qمد بن خا° ا�وهIحنيفة  عن Qر4 اهللا عنه- أ -.  
: -ر4 اهللا عنهما- ابن عمر  عنIارب بن دثار  عنأبو حنيفة  ]�1/��3۹[ا�ديث:

   ن÷ يوم خيø عن �وم ì ذي ناب من ا�سباع. -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أن رسول اهللا 
ا�و;د بن *اد  عنالقاسم بن Iمد  عنأ*د بن Iمد عن أبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد  عن
ا�و;د بن *اد عن أQ العباس بن عقدة عن ا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

وعن متعة  ،ن÷ عن ì ذي ناب من ا�سباع’’ :أQ حنيفة. غb أنه قالعن ا�سن بن زlاد  عن
  .‘‘ì ذي Øلب من الطb عنو  ،ال�ساء

أQ الفضل بن  عنأبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه
القا4 عمر بن ا�سن  عنأQ عبد اهللا بن دوست العالف عن أQ ب�ر اvياط  عنخbون 

 Mعناألشنا  ë��ا�سن بن  عنبن *اد ا�لؤ�ؤي  ا�و;د عنIمد بن عبد اهللا بن سليمان ا
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  أQ حنيفة. عنزlاد 
  القا4 عمر األشناM بإسناده اZذكور إf أQ حنيفة. وأخرجه

صB اهللا عليه وآ@ -اqr  عنأQ ثعلبة عن قتادة عن أبو حنيفة  ]�3/��۷۰[ا�ديث:
  .‘‘ì ما أ	سك عليك سهمك وفرسك’’ :أنه قال -وسلم

   حنيفة.أQعن ا�سن بن زlاد أخرجه 
أبيه Iمد بن خا°  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ  وأخرجه

 öعنبن خ  öعنأبيه خا° بن خ  qمد بن خا° ا�وهIحنيفة.  عن Qأ  
  اإلمام أQ حنيفة.عن Iمد بن ا�سن � �سخته فرواه  وأخرجه

صB -ن÷ اqr  :أQ قالبة قال نعقتادة بن د§مة  عنأبو حنيفة  ]�5/��۷۱[ا�ديث:
  وذي Øلب من الطb.  ،عن أل ì ذي ناب من ا�سباع -اهللا عليه وآ@ وسلم

صالح بن أ*د بن Iمد بن سعيد العوß  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنأQ يوسف  عنأبيه  عن

أQ الفضل بن  عنو ا�لc � 	سنده أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ� وأخرجه
Iمد  عنإسماعيل بن توoة القزوkl  عنعبد اهللا بن طاهر  عنأa Q بن شاذان  عنخbون 

  اإلمام أQ حنيفة. عنبن ا�سن 
  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه
أبيه  عن� 	سنده ا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ  وأخرجه

 öمد بن خا° بن خIعن  öعنأبيه خا° بن خ  qمد بن خا° ا�وهIحنيفة.  عن Qاإلمام أ  
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنIمد بن ا�سن � �سخته فرواه  وأخرجه

صB اهللا -رسول اهللا  عنأQ ثعلبة  عن	كحول  عنأبو حنيفة  ]�6/��5۲[ا�ديث:
  وذي Øلب من الطb.  ،أنه ن÷ عن أل ì ذي ناب من ا�سباع :-وسلمعليه وآ@ 

عن عبيد اهللا  عنأ*د بن حازم  عنابن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. 

أQ  عن�F بن ا�و;د  عنIمد بن a  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  وأخرجه
  اإلمام أQ حنيفة.عن يوسف 

أQ الفضل بن  عنأبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  رجهوأخ
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القا4 األشناM بإسناده إf  عنأQ عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا@ أa Q  عنخbون 
  .-ر4 اهللا عنه-أQ حنيفة 

 :-ر4 اهللا عنهما-ابن عمر  عنIارب بن دثار  عنأبو حنيفة  ]�8/��5۳[ا�ديث:
  ن÷ يوم خيø عن أل ì ذي Øلب من الطb. -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-ن رسول اهللا أ

ا�و;د بن *اد  عنالقاسم بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  أQ حنيفة.  عنا�سن بن زlاد  عن

صنفه هكذا روى ا�سن بن زlاد هذه األحاديث � كتاب اZغازي اãي  :قال أ*د بن Iمد
  .-ر4 اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنوروى � سائر ا�كتب  ،أQ حنيفة عن

قال: قال  ،أبيهعن ابن برlدة  عنعلقمة بن 	رثد  عنأبو حنيفة  ]��5۴/:)[ا�ديث:
كنت نهيت�م عن �وم األضا� أن تمسكوها فوق ’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 

  .‘‘;وسع 	وÊÅم : مع�Êم ؛فإنما نهيت�م ؛ا بدا ل�م وتزودواثالثة أيام فا	سكوا م
  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده أخرجه 

ì  :بن عباس أنه قالا عنسعيد بن جبb  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]��5۵/�)[ا�ديث:
 إذا قتل و�م يأل

ً
  فإنما أ	سك : نفسه.  ؛أل فال تألفإذا  ،ما أ	سك عليك �بك إذا <ن معلما

أQ عبد اهللا Iمد بن  عنIمد بن إبراهيم عن ا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده أخرجه 
 yاد  عنشجاع ا�لlسن بن ز�  اإلمام أQ حنيفة. عنا

اZبارك بن عبد اÀبار ا�صßb  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده  وأخرجه
 عنIمد بن إبراهيم  عنا�افظ Iمد بن اZظفر  عنا�سن بن a الفارý  أI Qمد عن

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد  عنIمد بن شجاع 
  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه

 عبد اهللا بن عنعلقمة  عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]��5۶/))يث:[ا�د
من  -قال صالح وأ*د- أل  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أن رسول اهللا  -ر4 اهللا عنه- 	سعود 

  من ذبيحة اZرأة.  :ذبيحة ا	رأة. وقال عبد اهللا وIمد
بن Iمد بن سعيد �هما  وأ*د ،صالح بن أ*د أQ مقاتل عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

أQ همام األهوازي Iمد بن  عنزlد بن ا�ر�ش  عنسعيد بن عثمان بن ب�b األهوازي  عن
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  اإلمام أQ حنيفة.  عن	روان بن سا�م  عنا�زoرقان 
 عننعيم بن ناعم ا�سمرقندي  عنأa Q عبد اهللا بن Iمد بن a ا�لc ا�افظ  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة. عن	روان بن سا�م  عنIمد بن ا�زoرقان  عنجد األهواز {| بن يزlد إمام 	س
وa بن Iمد بن عبيد  ،صالح بن أ*د عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

أQ همام األهوازي  عنزlد بن ا�ر�ش  عنسعيد بن عثمان بن ب�b األهوازي  عن�هما 
  اإلمام أQ حنيفة. عن	روان بن سا�م  عنIمد بن ا�زoرقان 

أQ الغنائم Iمد بن  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه
أQ سهل  عنقوlه رزأQ ا�سن Iمد بن أ*د بن Iمد بن  عنa بن ا�سن بن أQ عثمان 

د بن أQ همام Iم عنزlد بن ا�ر�ش  عنأQ سهل سعيد بن عثمان  عنأ*د بن Iمد بن زlاد 
  اإلمام أQ حنيفة. عن	روان بن سا�م  عنا�زoرقان 

أQ  عنأQ سهل سعيد بن ب�b األهوازي  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  وأخرجه
  اإلمام أQ حنيفة. عن	روان بن سا�م  عنهمام Iمد بن ا�زoرقان 

ا�سT بن  القا4 أQ يعI Bمد بن عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ  وأخرجه
عبد اهللا  عنIمد بن Iمد اxrسابوري  عنأQ القاسم a بن a بن ع�x ا�وزlر  عنالفراء 

 Çو	ر�ش  عنبن أ*د بن �اإلمام  عن	روان بن سا�م  عنأQ همام األهوازي  عنزlد بن ا
  .-ر4 اهللا عنه-أQ حنيفة 

أنه  -ر4 اهللا عنها-ة §Öش عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]��5۷/�)[ا�ديث:
فأ	رت  ،فجاء سائل ،فن÷ عن أله ؟-صB اهللا عليه وآ@ وسلم- فسألت اqr  ،أهدي إ;ها ضب

  أتطعمT ما ال تألT.  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-فقال Rا اqr  ،@ به
أQ سعد  عنحم بن نوح  عنصالح بن منصور بن نK ا�صغاM  عنا�خاري أخرجه 

 Mحنيفة. عنا�صغا Qاإلمام أ  
أQ طالب بن يوسف  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

جده عمرو بن أQ  عنأQ عروoة ا�راM  عنأQ ب�ر األبهري  عنأI Qمد اÀوهري  عن
  أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن  عنعمرو 

  ورواه
ً
عبد ا�ر*ن  عند اهللا بن ا�سن اvالل عب عنأQ القاسم بن أ*د بن عمر  عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد عن Iمد بن شجاع  عنIمد بن إبراهيم  عنبن عمر 
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اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  وهو قول أQ حنيفة. ،نأخذ

  Q حنيفة.اإلمام أ عنا�سن بن زlاد  وأخرجه
أبيه  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سنده  وأخرجه

 öمد بن خا° بن خIعن  öعنأبيه خا° بن خ  qمد بن خا° ا�وهIحنيفة  عن Qاإلمام أ
 -fر*ه اهللا تعا -.  

  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن � �سخته فرواه  وأخرجه
 -ر4 اهللا عنه-ابن 	سعود  عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]��5۸/�)[ا�ديث:

  ا�قرة �زئ عن سبعة.  :أنه قال
أQ ا�سن Iمد بن إبراهيم بن أ*د  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده أخرجه 

  أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد ا�لؤ�ؤي  عنIمد بن شجاع ا�لy  عنا�غوي 
اZبارك بن عبد اÀبار ا�صßb  عنبن Iمد بن خ�و � 	سنده  ا�افظ ا�سT وأخرجه

أQ حنيفة إI fمد بن اZظفر ا�افظ بأسانيده اZذكورة  عنأI Qمد ا�سن بن a الفارý  عن
  .-ر4 اهللا عنه-

أمb اZؤمنa T بن  عنرجل  عن	سلم األعور  عنأبو حنيفة  ]1/��5۹)[ا�ديث:
  ا�قرة �زئ عن سبعة يضحون بها.  :قال -عنه ر4 اهللا-أQ طالب 

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر*ه اهللا-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ

عدي  عنهمام بن ا�ارث  عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]3/��۸۰)[ا�ديث:
يا رسول اهللا إنا نبعث  :فقلت ؟-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اهللا سألت رسول  :قال ،بن حاتم

إذا ذكرت اسم اهللا ف� ما أ	س�ن عليك ما ’’ :فقال ؟ا�õب اZعلمة أفنأل ما أ	س�ن علينا
أحدنا يرë  !يا رسول اهللا :قلت ‘‘وÒن قتلته’’ :قال ،وÒن قتلته :قلت .‘‘�م �ÊFها �ب من غbها

  . ‘‘وÒن أصاب بعرضه فال تأل ،رميت فسميت فخرق ف�إذا ’’ :قال ،اZعراض
عبد العزlز بن خا° ال^مذي  عنا�سن بن a ال^مذي  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  أQ حنيفة.  عن
  ورواه

ً
الفضل بن 	وÇ  عنأ*د بن 	صعب  عنIمد ابن يوسف ا��خ×  عنأيضا
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  أQ حنيفة.  عن
  ورواه

ً
*اد بن قbاط اvراساM  عنIمد بن شجاع  عنلäار Iمد بن ا�سن ا عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة. عن
Iمد بن شوÊة اZؤدب  عنصالح بن أ*د  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

 قال عنالقاسم بن ا��م  عن
ً
 -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-سألت رسول اهللا  :أQ حنيفة ØتKا

  فأ	ر� بأله. ؟اð ذ<تهعن صيد قتله ا��ب قبل إدر
أQ القاسم بن أ*د بن  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

أQ ا�سن Iمد بن إبراهيم عن عبد ا�ر*ن بن عمر بن أ*د  عنعبد اهللا بن ا�سT  عنعمر 
  أQ حنيفة.  عنا�سن بن زlاد  عنأQ عبد اهللا Iمد بن شجاع  عنبن أ*د 

 بمعناه  ورواه
ً
أQ ب�ر األبهري  عنأI Qمد اÀوهري  عنأQ طالب بن يوسف  عنØتKا

  اإلمام أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن  عنجده عمرو بن أQ عمرو  عنأQ عروoة ا�راM  عن
  .-ر*ه اهللا-اإلمام أQ حنيفة عن Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  ورواه

أنه سأل  :عدي بن حاتم عنإبراهيم  عن*اد  عنيفة أبو حن ]5/��۸۱)[ا�ديث:
فأ	ره اqr  ؟عن ا�صيد إذا قتله ا��ب قبل أن تدرك ذ<ته -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 

.  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-
ً
  بأله إذا <ن معلما

Iمد: وoه  اإلمام أQ حنيفة ثم قال عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  وهو قول أQ حنيفة. ،نأخذ

أبيه  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سنده  وأخرجه
 öمد بن خا° بن خIعن  öعنأبيه خا° بن خ  qمد بن خا° ا�وهIحنيفة. عن Qاإلمام أ  

  .-هر4 اهللا عن-أQ حنيفة  عنIمد بن ا�سن � �سخته فرواه  وأخرجه
إذا أ	سك عليك �بك  :قال ،إبراهيم عن*اد  عنأبو حنيفة  ]6/��6۲)[ا�ديث:

  وÒذا أ	سك عليك غb اZعلم فال تأل.  ،فُ�ْ  اZعلم
  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه- أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده فرواه  وأخرجه

عبد اهللا  عنوعلقمة بن 	رثد أنهما حدثا  ،*اد عنأبو حنيفة  ]8/��6۳)ا�ديث:[
�وم  عنإنما نهيت�م ’’ :أنه قال - صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr  عنأبيه  عنبن برlدة 
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  ;وسع 	وسع�م : فقÊbم. ؛األضا� أن تمسكوها فوق ثالثة أيام
 )"(أQ صالح عنIمد بن إسماعيل  نعأ*د بن Iمد  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  أQ حنيفة. عنأQ عبد ا�ر*ن اvراساM  عنا�ليث  عن
ر4 اهللا - ابن عباس  عنعكرمة عن اRيثم  عنأبو حنيفة  ]��6۴/:�[ا�ديث:

�  فقرأ هذه اآلية ﴿ ؟أنه سئل عن ذبائح نصارى بk تغلب والفالحT و�م يقرأوا اإل�يل -عنهما

�  � �  �  	
﴾ )Ë(  .وال بأس بذبا�هم  
أQ  عن�F بن ا�و;د  عنIمد بن a  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM أخرجه 
  أQ حنيفة. عنيوسف القا4 
 عنأQ الفضل أ*د بن خbون  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc  وأخرجه

 عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  عنعبد اهللا بن دوست العالف أQ  عنأQ ب�ر اvياط 
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة 

ر4 اهللا - جابر بن عبد اهللا األنصاري  عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]��6۵/��[ا�ديث:
  .‘‘�ش^ك ì سبعة � جزور’’قال:  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أن رسول اهللا  -عنهما

*د بن  عنأa Q بن Iمد بن عبيد  عنفظ طلحة بن Iمد � 	سنده ا�اأخرجه 
 عنأQ يوسف القا4  عناrجم بن �شb  عنأبيه  عناZ´سحر بن ا�صلت  عنIمد بن عبيد 

  أQ حنيفة. 
  ورواه

ً
ا�سن بن  عن{| بن إسماعيل  عنأQ العباس أ*د بن عقدة  عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة. عنية ا�سT بن ا�سن بن عط عنإسماعيل 
ا�سن بن  عنعثمان بن سهل بن Ø»  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده  وأخرجه

  أQ حنيفة. عنأسد بن عمرو  عنIمد بن ا�صباح 
أQ ا�سT  عنأبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

 ßbبار ا�صÀبارك بن عبد اZمد عناI Qوهري  أÀظفر بإسناده  عناZمد بن اI افظ�ا
  اZذكور إf أQ حنيفة. 

أI Qمد ا�سن  عنأQ اZعا± ثابت بن بندار بن إبراهيم  عنا�سT بن خ�و  ورواه
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 عن )"(أQ القاسم عثمان بن سهل بن Ø» الäاز عنأQ عمر بن حيوlه  عنبن Iمد اvالل 
  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنفراM ا�سن بن Iمد بن ا�صباح ا�زع

 :أQ بردة بن نيار عنإبراهيم وا�شعq  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]��6۶/)�[ا�ديث:
وال  ،�زئ عنك’’ :فقال -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-فذكر ذ�ك �لنq  ،أنه ذبح شاة قبل ا�صالة

  . ‘‘�زئ عن أحد بعدك
أQ  عنأQ بالل  عنIمد بن إبراهيم بن زlاد ا�رازي  عن�خاري أبو Iمد اأخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنيوسف القا4 

�[ا�ديث:�قد أحل اهللا  :ا�شعq أنه قال عناRيثم بن حبيب  عنأبو حنيفة  ]��6۷/
  ون. ما يقو� ،ذبا�هم وهو يعلم

أQ سعيد  عن 	سنده ا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc �أخرجه 
أQ العباس  عنالقا4 أQ القاسم بن ا�الج  عن أQ القاسم ا«نو² عنأ*د بن عبد اÀبار 

اإلمام أQ  عن{| بن مهاجر العبدي ا�كوß  عنأبيه  عنIمد بن ا�سن  عنأ*د بن عقدة 
  .-ر4 اهللا عنه- حنيفة 

سعيد بن جبb  عنو األسدي حبيب بن أQ عمر عنأبو حنيفة  ]��6۸/��[ا�ديث:
  )Ë(.‘‘ال بأس أن يض با�´bاء’’قال:  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أن رسول اهللا 

أQ العباس أ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  .- عنهر4 اهللا - أQ حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنأQ فروة  عنIمد بن عبيد بن عيxنة  عن

أن رجًال من بk سلمة أصاب  :ا�شعq عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]1/��6۹�[ا�ديث:
 
ً
  ،أرنبا

ً
  فأ	ره بألها.  ؟-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-فسأل عنها اqr  ،فذ¥ها بمروة ،و�م £د سكينا

 عن�F بن 	وÇ  عنIمد بن Ø»  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  Q حنيفة.أ عناZقري 

أQ الغنائم Iمد  عنأبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه
�F بن  عنأQ سهل أ*د بن Iمد بن زlاد القطان  عنقوlه رزأQ ا�سن بن  عنبن أQ عثمان 

 Çو	قري  عنZعبد ا�ر*ن ا Qحنيفة.  عنأ Qأ  
                                           

  �4=��۔  ���
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ا�افظ  عنأI Qمد اÀوهري  عنبار ا�صßb أQ ا�سT اZبارك بن عبد اÀ عن ورواه
أQ  عنا�سن بن a بن عثمان  عنأa Q ا�سن بن Iمد بن سعدان  عنIمد بن اZظفر 

 Mما�  أQ حنيفة. عن{| عبد ا�ميد ا
أI Qمد ا�سن  عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري � 	سنده  وأخرجه

�F بن 	وÇ  عنالقطي�  أQ ب�ر أ*د بن Iمد بن جعفر بن *دان عنبن a اÀوهري 
  أQ حنيفة. عنأQ عبد ا�ر*ن اZقري  عن

ثم قال Iمد: وoه  ،اإلمام أQ حنيفة عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ

 :جابر أنه قال عنرجل  عند بن عبد ا�ر*ن يزl عنأبو حنيفة  ]3/��۹۰�[ا�ديث:
  � قلب ì 	سلم ال´سمية س� أو �م �سم. 

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه عن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
.
ً
  نأخذ إذا ترك ال´سمية ناسيا

  حلته. ذ<ة ì 	سلم :جابر قال عنرجل  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]5/��۹۱�[ا�ديث:
يعk  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمدعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

fاسم اهللا تعا ��lال بأس بأل ذبيحته. :قال .بذ�ك أن ا�رجل يذبح و  
اذبح ب�ل  :علقمة قال عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]6/��8۲�[ا�ديث:

  نها مدى ا�¤شة. إف ؛خال ا�سن والظفر والعظمنهر ا°م ما أو ،األوداج �Þء أفر
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

جابر  عنا�شعq  عناRيثم بن حبيب ا�صßb  عنأبو حنيفة  ]8/��8۳�[ا�ديث:
 نخرج غالم من األنصار إf قبل أحد فاصطاد أر :بن عبد اهللا أنه قال

ً
 ،فلم £د ما يذ¥ها به ،با

   .فأ	ره بألها ؟قد علقها بيده -صB اهللا عليه وآ@ وسلم- فجاء إf رسول اهللا  ،فذ¥ها ¥جر
  بن عبد اهللا.  )"(حفص عنIمد بن األ�س بن 	وÇ األسلº  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

حفص بن عبد  عنقطن بن إبراهيم اxrسابوري  عنصالح بن Iمد األسدي  عن ورواه
  أQ حنيفة.  عنإبراهيم بن طهمان  عناهللا 

نK بن Iمد بن Iمد بن نK ا�كندي  عنأ*د بن Iمد بن عقبة اRمداM  عن ورواه
                                           

  FG�H۔  ���
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 عنا�شعq  عناRيثم  عنأQ حنيفة  عنحفص بن عبد ا�ر*ن  عنIمد بن مهاجر  عن
صB اهللا عليه - فأ	ره اqr  ،عk ¥جرأرن¤T فذ¥هما بمروة ي أن رجًال أصاب :جابر بن عبد اهللا

  بألهما.  -وآ@ وسلم
 حدثناقرأت � كتاب *زة بن حبيب  :أ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM قال عن ورواه

  أبو حنيفة. 
عبد ا�ميد أQ {|  عنا�سن بن a بن عفان  عنأ*د بن Iمد بن عقدة  عن ورواه

 Mما�  اإلمام أQ حنيفة.  عنا
  أQ حنيفة.  عن	� بن إبراهيم  عنو*دان بن ذي اrون  ،إسماعيل بن �F عن اهورو

  أQ حنيفة.  عناZقري  عن�F بن 	وÇ  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
  أQ حنيفة. عنعبيد اهللا بن 	وÇ  عنأ*د بن حازم  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
جده إبراهيم بن  عنأبيه  عنم ا�سن بن عمر بن إبراهي عنأ*د بن Iمد  عن ورواه

  أQ حنيفة.  عنطهمان 
وجدت � كتاب جدي  :قال .Iمد بن عبد اهللا ا�Zو¸ عنأ*د بن Iمد  عن ورواه

  أQ حنيفة.  عن
أQ  عنا�سن بن عمر بن شقيق  عنIمد بن يزlد بن أQ خا° ا�خاري  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة. عنيوسف القا4 
ا�سن  عنا�سن بن Iمد بن سعدان  عنظ Iمد بن اZظفر � 	سنده ا�اف وأخرجه

  أQ حنيفة. عنأQ {|  عنبن a بن عفان 
جابر بن عبد  عنعبد ا�ر*ن بن سابط  عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]��8۴/:�[ا�ديث:

T ض ب�¤شT أجذعT أقرن - صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أن اqr  :-ر4 اهللا عنهما-اهللا 
  واآلخر عن من شهد أن ال � إال اهللا من أمته. ،أ	لحT أحدهما عن نفسه

القاسم بن  عنIمد بن شوÊة  عنصالح بن أ*د اRروي  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
. عنا��م العر� 

ً
  اإلمام أQ حنيفة و�م يذكر جابرا

أQ  عنأبيه  عن أQ همام ا�و;د بن شجاع عنIمد بن إبراهيم بن زlاد  عن ورواه
  جابر بن عبد اهللا األنصاري.  عنعبد ا�ر*ن بن سابط  عناRيثم  عنحنيفة 

 عنIمد بن شوÊة  عنصالح بن أ*د  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه
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  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنالقاسم بن ا��م 
  مام أQ حنيفة.اإل عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

عبد اهللا بن Iمد بن عقيل  عنسفيان ا�وري  عنأبو حنيفة  ]��8۵/��[ا�ديث:
أنه إذا ’’ -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr  عن -ر4 اهللا عنه-أQ هرlرة  عنأQ سلمة  عن

Tأقرن Tعظيم Tاش^ى ك¤ش   وذكر ا�ديث إf آخره.  ،ض
أQ ب�ر أ*د بن a بن  عنæ األنصاري � 	سنده أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اأخرجه 
Iمد بن سعيد ا�افظ  عنعبد ا�ر*ن بن Iمد  عنأQ سعيد اZا;k  عنثابت اvطيب 

 عنخا° بن ا�سن ا�سمرقندي  عنIمد بن اZنذر  عنIمد بن سعيد ا�خاري  عن�سمرقند 
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عن{| بن نK بن حاجب  عنداؤد بن أQ داؤد اrجاري 

األضحية واجبة :  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]��8۶/)�[ا�ديث:
  أهل األ	صار إال ا�اج. 

أQ القاسم بن أ*د بن عمر  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده أخرجه 
أQ عبد اهللا Iمد بن إبراهيم  عنعبد ا�ر*ن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن اvالل  عن

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد  عنأQ عبد اهللا Iمد بن شجاع ا�لy  عنا�غوي 
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه عن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ
يوم  :األضحية ثالثة أيام :إبراهيم قال عن*اد  عنفة أبو حني ]��8۷/��[ا�ديث:

  وlومان بعده. ، اrحر
ثم قال Iمد: وoه  ،اإلمام أQ حنيفة عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ
عباية  نعسعيد بن 	�وق ا�وري وا° سفيان  عنأبو حنيفة  ]��8۸/��[ا�ديث:

فلما أعياهم أن يأخذوه رماه  ،أنه �د بعb من إبل ا�صدقة فطلبوه :رافع بن خديج عنبن رفاعة 
إن Rا ’’ :وقال ۔فأ	ر بأله -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-فسأ�وا اqr  ،فأصابه فقتله ،رجل �سهم

 فاصنعوا مثل ما صنعتم بهذا ،أوابد كأوابد ا�وحش
ً
  . ‘‘فإذا أحسستم منها شxئا

	� بن  عنوÒسماعيل بن �F �هما  ،*اد بن ذي اrون عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
   .أQ حنيفة عنإبراهيم 
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  اإلمام أQ حنيفة.  عناÀارود بن يزlد  عنIمد بن األ�س ا�سلº  عن ورواه
هذا  :فاطمة بنت Iمد بن حبيب قال عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM عن  ورواه

  أبو حنيفة.  حدثنافقرأت فيه  ،زة بن حبيبكتاب *
Iمد بن عثمان  عن{| بن صاعد عن أ*د بن حازم و عنأ*د بن Iمد  عن ورواه

  أQ حنيفة.  عنعبيد اهللا بن 	وÇ  عن�هما 
 عنIمد بن شوÊة  عنأQ ا�سن صالح بن أ*د بن أQ مقاتل ا�سمرقندي  عن ورواه

  فاصنعوا هكذا.  :ة غb أنه قالأQ حنيف عنالقاسم بن ا��م 
a بن  عنعثمان بن أQ شxبة  عنيعقوب بن إسحاق  عنأ*د بن أQ صالح  عن ورواه

  كأوابد ا�وحش.  -إf قو@-أQ حنيفة  عن	سهر 
وجدت �  :Iمد بن عبد ا�ر*ن بن Iمد بن 	�وق قال عنأ*د بن Iمد  عن ورواه

  فة. أQ حني عنكتاب جدي Iمد بن 	�وق 
وعبد اهللا بن يزlد اZقري  ،عبيد اهللا بن 	وÇ عنأ*د بن زهb  عنأبيه  عن ورواه

  أQ حنيفة. عن�هما 
إسحاق بن  عن ا�ليث بن 	ساور عنأQ عبد اهللا Iمد بن عمران ا�لc  عن ورواه

  أQ حنيفة. عنيوسف األزرق 
 عنIمد بن شوÊة  عنصالح بن أ*د  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

  أQ حنيفة.  عنالقاسم بن ا��م 
وعبيد  ،وأسد بن عمرو ،وa بن 	سهر ،أQ حنيفة *زة بن حبيب عن ورواه :قال ا�افظ

Çو	سن  ،اهللا بن �  .-ر*ة اهللا عليهم-وIمد بن ا
بن Iمد بن شعبة  )"(أa Q ا�سن عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده  وأخرجه

  أQ حنيفة.  عنالقاسم بن ا��م  عنIمد بن عمران اRمداM  عني األنصار
a بن معبد  عنأ*د بن عبد اهللا ا�كندي  عنا�سT بن ا�سT األنطاð  عن ورواه

  أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن  عن
	�  عنإسماعيل بن Iمد بن كثb  عنأQ القاسم عمر بن أ*د بن هارون  عن ورواه

  أQ حنيفة.  عن بن إبراهيم
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  أQ حنيفة.  عنابن زlاد  عنIمد بن شجاع  عنIمد بن إبراهيم  عن ورواه
  ورواه

ً
 عنIمد بن عبد اZلك بن أQ ا�شوارب  عنIمد بن Iمد بن سليمان  عنمطوال

- كنا مع رسول اهللا  :أن رافع بن خديج قال :عباية بن رفاعة عنسعيد بن 	�وق  عنأQ عوانة 
 وÒبالً  :قال ،بذي ا�ليفة -عليه وآ@ وسلمصB اهللا 

ً
و�ن  :قال ،وأصاب اrاس جوع وأصبنا غنما

فرفعوا إf  ،فعجلوا وذ¥وا ونصبوا القدور :قال ،آخر القوم -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 
ثم قسم فعدل عFة من الغنم  ،فأ	ر فأفئت القدور ؟-صB اهللا عليه وآ@ وسلم- رسول اهللا 

bفند منها بع bببع، fالقوم خيل فطلبوه فأعياهم فرماه رجل �سهم فح¤سه اهللا تعا ßفقال  ،و
إن Rا أوابد كأوابد ا�وحش فإذا ند علي�م منها Þء ’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 

ل اهللا فقال رسو ؟إنا نلê العدو ولxس معنا مدي فنذبح بالقصب :فقال رجل .‘‘فاصنعوا به هكذا
وسأحدث�م  ،ما أنهر ا°م وذكر اسم اهللا عليه ف�وا إال ا�سن والظفر :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-

  ا�¤شة. �وأما الظفر فمد ،أما ا�سن فعظم :عن ذ�ك
أQ الفضل  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده. وأخرجه

عبد اهللا بن  عن إشjبأQ نK أ*د بن  عنن شاذان أa Q ا�سن ب عنأ*د بن خbون 
 klعنطاهر القزو  klة القزوoسن  عنإسماعيل بن تو�  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا

ا�افظ  عنأI Qمد اÀوهري  عنأQ ا�سT اZبارك بن عبد اÀبار ا�صßb  عن ورواه
  Iمد بن اZظفر بطرقه إf أQ حنيفة.

اإلمام أQ حنيفة ثم قال Iمد: وoه  عنم Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه اإلما وأخرجه
  وهو قول أQ حنيفة. ،نأخذ

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد � 	سنده فرواه  وأخرجه
أبيه  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سنده  وأخرجه

 öمد بن خا° بن خIأبيه خا عن öعن° بن خ  qمد بن خا° ا�وهIحنيفة  عن Qاإلمام أ
  .- ر4 اهللا عنه- 

 عنعباية بن رفاعة  عنسعيد بن 	�وق ا�وري  عنأبو حنيفة  ]�1/��8۹[ا�ديث:
 تردى � اZدينة � بb :-ر4 اهللا عنهما-ابن عمر 

ً
�سكT  ءفلم يقدروا : Èره فو� ،أن بعbا

 بدرهمT.  ،من قبل خا�ته ح� مات
ً
  فأخذ منه عبد اهللا بن عمر عFا

أQ القاسم بن أQ ب�ر  عنأبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده أخرجه 
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Iمد بن إبراهيم بن حبxش  عنعبد ا�ر*ن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن اvالل  عناZقري 
  يفة.اإلمام أQ حن عنا�سن بن زlاد  عنIمد بن شجاع ا�لy  عن

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ

̂دى عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�3/�۵۰۰[ا�ديث: إذا �م تقدر  :قال ؟إبراهيم � ا�عb ي
  : منحره فحيث ما وجأت فهو منحره. 

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عنمد بن ا�سن � اآلثار فرواه اإلمام Iأخرجه 
  وهو قول أQ حنيفة. ،نأخذ

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة عن ا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه
 - ر4 اهللا عنهما-ابن عمر  عنجبلة بن سحيم  عنأبو حنيفة  ]�5/�۵۰۱[ا�ديث:

  � األضحية.  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم- جرت ا�سنة من رسول اهللا :قال
عمرو بن *يد قا4 ا°ينور  عنIمد بن إبراهيم بن زlاد  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنسليمان اrخ�  عن
إبراهيم � ا�رجل يطعم أضحيته وال  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�6/�1:۲[ا�ديث:

 يأل منها شxئ
ً
  ال بأس به.  :قال ؟ا
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ
أنه  :أQ كباشعن بن عبد ا�ر*ن ا�سلº  )"(كدام عنأبو حنيفة  ]�8/�1:۳[ا�ديث:

 إf اZدينة
ً
نعم األضحية  :فقال ،�ش^ونها فجاء أبو هرlرة فجسهافجعل اrاس ال  ،جلب كباشا

Tذع ا�سمÀاس.  ،اrفاش^ ا  
ا�سT  عنجعفر بن Iمد  عنابن عقدة عن ا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنأسد بن عمرو  عنعبد اهللا بن عمر  عناÀع~ 
أQ الفضل  عنسT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده ا�افظ أبو عبد اهللا ا� وأخرجه

 عنعبد اهللا بن طاهر  عن إشjببن  أQ نK أ*د عنأa Q بن شاذان  عنأ*د بن خbون 
 klة القزوoسن  عنإسماعيل بن تو�  أQ حنيفة.  عنIمد بن ا
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 قالاإلمام أQ حنيفة Øت عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
ً
سمعت  :Kا

وهو قول أQ  ،ثم قال Iمد: وoه نأخذ .نأأبا هرlرة يقول: نعم األضحية اÀذع ا�سمT من ا�ض
  .-ر4 اهللا عنه- حنيفة 

سعيد بن  عن	سلم ا�طT  عنØول بن راشد  عنأبو حنيفة  ]�1:۴/:1[ا�ديث:
 bاهللا ع-قال: قال رسول اهللا  -ر4 اهللا عنهما-ابن عباس  عنجب Bما من ’’ :-ليه وآ@ وسلمص

  . ‘‘فأÁوا فيهن من ذكر اهللا عز وجل ،أيام أفضل عند اهللا تعاf من أيام عF األض
غسان بن ¥ر  عنأ*د بن Iمد بن حبيب ال�سوي  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  أQ حنيفة. عنعبد ا�كرlم اÀرجاM  عنال�سوي 
إبراهيم � األضحية �ش^lها ا�رجل و�  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]1�/�1:۵[ا�ديث:

  �زlه إن شاء اهللا تعاf. :قال ؟عور أو عجف أو عرج )"(صحيحة ثم يعرض بها
و�سنا  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 ،ستطيع أن تمÝأو عرجت ح� ال � ال �زئ إذا اعورت أو عجفت ¥يث ال تن� ،نأخذ بهذا
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة 
ال بأس أن �ش^ي ©»  :إبراهيم قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�1:۶/)1[ا�ديث:

 
ً
  وأما أنا فأتصدق ©» أضحي�.  :وال ت¤يعه بدراهم. قال إبراهيم ،أضحيتك متا§
وهو  ،قال Iمد: وoه نأخذ أQ حنيفة. ثمعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-قول أQ حنيفة 

 ،ن يض بهأإبراهيم � اÀذع من ا�ض عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�1:۷/�1[ا�ديث:
  وا�k أفضل.  ،£زئ :قال

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
سئل إبراهيم عن ا�v والفحل أنهما  :*اد قال عنفة أبو حني ]1�/�1:۸[ا�ديث:
  ألنه إنما طلب صالحه.  ؛ا�v :فقال ؟أمل � األضحية

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
أنه <ن ي�ره أن يذكر اسم  :إبراهيم عن*اد  عنأبو حنيفة  ]11/�1:۹[ا�ديث:

  . ‘‘�سم اهللا ا� تقبل من فالن’’ان مع اسم اهللا تعاf : ذبيحة بأن يقول: إ�س
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اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ

به و��l ذكر إبراهيم � اãي يرسل � عن*اد  عنأبو حنيفة  ]13/�1۱۰[ا�ديث:
 فمثل ذ�ك.  :قال ؟اهللا تعاf فأخذ فقتل

ً
 أو نKانيا

ً
  أره أله وÒن <ن يهوديا

و�سنا نأخذ  :أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  ،بهذا

ً
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،ال بأس بأله إذا ترك ال´سمية ناسيا

ر4 اهللا -ابن عباس  عنسعيد بن جبb  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]15/�1۱۱[ا�ديث:
فإن تعليم ا�صقر وا�ازي إذا  ،ì ما أ	سك عليك صقرك أو بازlك وÒن أل منه :أنه قال -عنهما

  فإنك ال �ستطيع أن ت�oه ;دع األل. ،دعوته أن £يبك
القاسم بن أ*د بن عمر أQ  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده أخرجه 

أQ  عنIمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد ا�ر*ن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن اvالل  عن
 yمد بن شجاع ا�لI اد  عنعبد اهللاlسن بن ز�  اإلمام أQ حنيفة. عنا

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  وهو قول أQ حنيفة. ،ذنأخ

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه
عدي بن  عنأبيه  عنإبراهيم بن Iمد بن اZن´F  عنأبو حنيفة  ]16/�1�۲[ا�ديث:

ì ما أ	سك عليك ’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-قال: قال رسول اهللا  - ر4 اهللا عنه-حاتم 
  . ‘‘قتل اÀارح إن

Iمد بن كثb  عنa بن Iمد بن عبيد  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه- أQ حنيفة  عنا�صباح بن Iارب عن بن سهل  )"(عمه أQ صالح عنبن سهل 

 ؟إبراهيم � رجل يرë ا�صيد أو ي�oه عن*اد  عنأبو حنيفة  ]18/�1�۳[ا�ديث:
 إذا قطعه بنصف :قال

ً
  ،T ف�هما Æيعا

ً
وÒن <ن �ا يö  ،وÒن <ن �ا يö ا�رأس أقل ف�هما Æيعا

�ا يö العجز æا�ا�رأس ودع ا öا ي�فإن قطعت منه قطعة أو عضو فبان فال  ،ا�رأس أÁ ف� 
 ف�

ً
 فإن <ن معلقا

ً
   .تأل إال أن ي�ون معلقا

إلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه ا عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
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  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ
 -ر4 اهللا عنه-أQ ثعلبة  عنأQ قالبة  عنقتادة  عنأبو حنيفة  ]�1�۴/:3[ا�ديث:

ì ما أ	سك عليك ’’ :فقال ،إنا بأرض صيد :أنه قال قلنا -صB اهللا عليه وآ@ وسلم- اqr  عن
 سهمك وفرسك و�بك إ

ً
   .‘‘ذا <ن معلما

Iمد بن a عن a بن Iمد بن عبيد  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
 kديZسن  عنسعيد بن سليمان  عنا�  أQ حنيفة. عنIمد بن ا

واهللا  -ر4 اهللا عنه-أQ حنيفة  عن� اآلثار فرواه  )"(اإلمام Iمد بن ا�سنأخرجه 
  تعاf أعلم.
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  وا�الثونا�اب ا�الث 
  � األيمان

ر4 اهللا -§Öشة  عناألسود عن إبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�1�۵/�[ا�ديث:
 � � سمعنا � قول اهللا تعاf ﴿ :قالت ،-عنها  � �  ،أال واهللا :هو قول ا�رجل )"( ﴾ � 

   .بB واهللا
Iمد  عنأQ العباس أ*د بن Iمد بن عقدة  عني � 	سنده أبو Iمد ا�خارأخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة. عنجده Iمد بن 	�وق  عنبن عبد ا�ر*ن بن Iمد بن 	�وق 
أ*د بن a بن Iمد  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده أخرجه 

Iمد بن Iمد  عنبن رشيق  ا�سن عنa بن رoيعة  عنIمد بن أ*د اvطيب  عناvطيب 
 :اإلمام أQ حنيفة غb أنه قال � آخره عن*اد بن أQ حنيفة  عنصالح بن Iمد  عنبن حفص 

  )Ë( بB واهللا �ا يصل به �مه وال يعقد به قلبه.
 :ا�زهري عنأQ العطوف اÀراح بن اZنهال ا�شاë  عنأبو حنيفة  ]�1�۶/)[ا�ديث:

 qrاهللا عل- أن ا Bفلما <ن �سعة  -يه وآ@ وسلمص 
ً
حلف أن ال يدخل : أزواجه شهرا

  . ‘‘ا�شهر ي�ون كذ�ك و�lون ثالثون’’ :فقال ،وعlFن
جعفر بن  عنأQ العباس أ*د بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  أQ حنيفة. عنعبد اهللا بن ا�زbo  عنأبيه  عنIمد بن 	روان 
أQ الفضل أ*د بن خbون  عنسT بن Iمد بن خ�و � 	سنده ا�افظ ا� وأخرجه

إسماعيل  عنعبد اهللا بن طاهر  عن إشjبأQ نK أ*د بن  عنأa Q ا�سن بن شاذان  عن
  .-ر4 اهللا عنه-أQ حنيفة  عنIمد بن ا�سن  عنبن توoة 

د اهللا بن عب عنأبيه  عنالقاسم بن عبد ا�ر*ن  عنأبو حنيفة  ]�1�۷/�[ا�ديث:
من حلف : يمT ’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-قال: قال رسول اهللا  ،-ر4 اهللا عنه-	سعود 

  . ‘‘فاس´ثÚ فله ث�ياه
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 عنعمرو بن *يد  عنIمد بن إبراهيم بن زlاد ا�رازي  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  a بن الفرات. �م �سنده إال :ا�خاري قال أبو Iمد ،أQ حنيفة عنa بن الفرات 
اZنذر بن  عنأQ العباس أ*د بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

  أQ حنيفة. عنأQ يوسف وأسد بن عمرو  عنا�سن بن Iمد  عنIمد 
أQ الفضل  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

عبد اهللا بن  عن إشjبالقا4 أQ نK أ*د بن  عنبن شاذان  أa Q عنأ*د بن خbون 
  أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن  عنإسماعيل بن توoة القزوkl  عنطاهر 

 : عن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
ً
اإلمام أQ حنيفة ل�ن مقصورا

  ال إن شاء اهللا فقد اس´ثÚ.من حلف وق :-ر4 اهللا عنه-فقال: قال ابن 	سعود  ،بن 	سعود
سمعته يقول: ال نذر � معصية اهللا  :ا�شعq قال عنأبو حنيفة  ]�1�۸/�[ا�ديث:

�  ’’ ؟ألxس قد ذكر � الظهار :فقلت @ :قال أبو حنيفة )"( تعاf وال كفارة.  � �  �  �  � �

�
 ‘‘)Ë(  ؟أقياس أنت :فقال ،�كفارةوجعل فيه ا   
أQ  عنأQ سعيد أ*د بن عبد اÀبار بن أ*د  عنا�افظ ابن خ�و � 	سنده أخرجه 

 عنأQ العباس أ*د بن عقدة  عنأQ القاسم بن ا�الج  عنالقاسم a بن ا�سن ا«نو² 
  نيفة.اإلمام أQ ح عنIمد بن اRيثم  عنأبيه  عنIمد بن عبد اهللا بن أQ حكيمة 

و�سنا  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
وال  ،وأن ال {ج ،ومن ذ�ك إذا حلف ا�رجل أن ال ي�لم أباه وأمه ،عليه ا�كفارة ،نأخذ بهذا

 ثم قال ،ال يفعله و;�فر عن يمينه يتصدق وÈو ذ�ك من أنواع الø فليفعل اãي {لف أن
  :Iمد

ً
 من القول وزورا

ً
هذا و هذا وÊذ�ك ،وجعل فيه ا�كفارة ،أال ترى أن اهللا جعل الظهار منكرا

  .-ر4 اهللا عنه-�ه قول أQ حنيفة 
 :عمر عنا�سن  عنIمد بن ا�زbo ا�نظö ا«يº  عنأبو حنيفة  ]1/�1�۹[ا�ديث:

 ،ال نذر � معصية اهللا تعاf’’ -لمصB اهللا عليه وآ@ وس-أن ابن ا�صT قال: قال رسول اهللا 
Tفارته كفارة ا;مÊو‘‘ .  
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أQ حفص أ*د بن  عن )"(اxMسهارون بن هشام ا�ك عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
ع�x بن 	وÇ غنجار.  عنIمد بن أمية ا�ساوي  عنالقاسم بن عباد ال^مذي عن حفص و

Iمد بن إسحاق عن نيد ا�نظö. وأ*د بن اÀ عنIمد بن عبد اهللا بن Iمد ا�سعدي عن و
 cل�عة بن عبد اهللا. و عنا�سمسار اÆ عن MمداRمد اI مد بن  عنأ*د بنI بن Tحس

أ*د بن حفص بن عبد  عنمنذر بن Iمد  عنزÊرlا بن {| بن ا�ارث اxrسابوري عن a. و
  عناهللا 

ً
  اإلمام أQ حنيفة.  عنأسد بن عمرو  عنأبيه �هم Æيعا

إسحاق بن يوسف  عنعبد ا�ميد بن بيان ا�واسطي  عنIمد بن رميح  عن ورواه
 ،ال نذر � غضب’’ :- صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أنه قال  :أQ حنيفة بلفظ آخر عناألزرق 

Tفارته كفارة يمÊو‘‘ .  
عبد اهللا بن  عنيوسف بن ع�x. و  عنa بن ا�سن بن عبدة ا�خاري  عن ورواه
a مد بنI روزي. و عنZمد بن حرب اI ائيل بن ا�سميدع عنÅحامد بن آدم �هم  عنإ

 ،ال نذر � معصية اهللا’’ :أQ حنيفة با�لفظ األول أنه قال عنالفضل بن 	وÇ ا�سxناM  عن
Tفارته كفارة يمÊو‘‘ .  

أQ  عنأQ سعيد ا�صغاM  عنحم بن نوح  عنIمد بن خزlمة القال�×  عن ورواه
  . ‘‘وÊفارته كفارة يمT ،ال نذر � معصية اهللا’’ :وسفيان ا�وري با�لفظ األولحنيفة 

اإلمام أQ  عنزفر  عنإبراهيم بن سليمان ا�زlات  عن*دان بن ذي اrون  عن ورواه
  .‘‘وÊفارته كفارة يمT ،ال نذر � معصية’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-حنيفة بإسناده أنه قال 

هذا كتاب *زة  :فاطمة بنت Iمد بن حبيب قالت عن*د بن Iمد أ عنكذ�ك  ورواه
  أبو حنيفة.  حدثنابن حبيب فقرأت فيه 

اإلمام  عنأيوب بن هاM  عنأبيه  عنمنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
  أQ حنيفة. 

 عنأQ {| ا�ماM  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أ*د بن أQ مقاتل  عن ورواه
  ام أQ حنيفة. اإلم

عبيد اهللا بن  عنIمد بن عثمان بن كرامة  عن{| بن Iمد بن صاعد  عن ورواه
 Çو	حنيفة.  عن Qاإلمام أ  
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زlاد  عن{| بن حسن  عنقرأت � كتاب حسT بن a  :أ*د بن Iمد قال عن ورواه
  اإلمام أQ حنيفة.  عنأبيه  عنبن حسن بن فرات 

أبيه سعيد بن أQ  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
  اإلمام أQ حنيفة.  عناÀهم 

  اإلمام أQ حنيفة. عن Iمد بن يزlد  عن{| بن أيوب  عنIمد ابن اZنذر ا�لc  عن ورواه
اإلمام  عنأQ يوسف القا4  عن�F بن ا�و;د  عنIمد بن ا�سن الäار  عن ورواه

  أQ حنيفة. 
  اإلمام أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن  عنIمد بن سالم  عنIمد بن رضوان  عن اهورو

  اإلمام أQ حنيفة.  عنا�سن بن زlاد  عنا�و;د بن *اد  عن*اد بن أ*د  عن ورواه
  اإلمام أQ حنيفة.  عنأQ مقاتل  عنأ*د بن نK  عنعمه جløل بن يعقوب  عن ورواه
أQ  عنعبد ا�رزاق  عنيوسف بن الفرج ا�كÝ  عن�س~ رجاء بن يزlد ال عن ورواه

من نذر أن يطيع ’’ :عمران بن حصT قالعن ا�سن عن Iمد بن ا�زbo ا�نظö  عنحنيفة 
  . ‘‘وال نذر � غضب ،ومن نذر أن يع� اهللا فال يعصه، اهللا فليطعه

 عنوب شعيب بن أي عنصالح بن أ*د  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
 Mما�  .‘‘وÊفارته كفارة ا;مT ،ال نذر � معصية’’ :اإلمام أQ حنيفة با�لفظ األول عنأQ {| ا
 عنأQ الفضل أ*د بن خbون  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc  وأخرجه

أQ حفص عمر بن Iمد  عن بن إشjبالقا4 أQ نK أ*د  عنأa Q ا�سن بن شاذان 
 عنأسد بن عمرو  عنأ*د بن اÀنيد ا�نظö  عنأQ طاهر أسباط بن الxسع  عناري ا�خ

  اإلمام أQ حنيفة. 
أQ القاسم بن  عنأQ القاسم ا«نو²  عنأQ سعيد أ*د بن عبد اÀبار  عن ورواه

Iمد بن  عن�lح  عنعبد ا�ر*ن بن روح بن حرب  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عنا�الج 
  اإلمام أQ حنيفة.  عناسطي يزlد ا�و

عمار بن  عنIمد بن جعفر بن غسان  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  وأخرجه
  اإلمام أQ حنيفة. عنإسحاق األزرق  عنخا° 

a بن  عنإسماعيل بن عبد اهللا اRروي  عنIمد بن زرعة بن شداد ا�لc  عن ورواه
  فة.اإلمام أQ حني عنخارجة بن 	صعب  عن	صعب 
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اZبارك بن عبد  عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري � 	سنده  وأخرجه
جده Iمد  عنأQ عبد اهللا ا�سT بن أ*د بن Iمد بن طلحة  عنا�وهاب بن Iمد بن منصور 

أQ طاهر  عنأQ حفص عمر بن Iمد عن . وإشjبالقا4 أQ نK أ*د بن  عنبن طلحة 
  اإلمام أQ حنيفة. عنأسد بن عمرو  عنأ*د بن اÀنيد ا�نظö  عنأسباط بن الxسع 

ثم قال Iمد: وoه  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  وهو قول أQ حنيفة. ،نأخذ

أبيه  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سنده  وأخرجه
-اإلمام أQ حنيفة  عنIمد بن خا° ا�وهq  عنأبيه خا° بن خö  عنبن خI  öمد بن خا°
  .-ر4 اهللا عنه

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنIمد بن ا�سن � �سخته  وأخرجه
{| بن  عنناصح بن عبيد اهللا وlقال ابن عجالن  عنأبو حنيفة  ]3/�1۲۰[ا�ديث:

 bكث Qسلمة  عنأ Qه عنأ Qرة أlاهللا عليه وآ@ -قال: قال رسول اهللا  -ر4 اهللا عنه-ر Bص
 من ا��لxس فيما عُ ’’ -وسلم

ً
ولxس فيما أطيع اهللا تعاf فيه Þء  ،� اهللا تعاf به أعجل عقابا

 من ا�صلة
ً
  .‘‘وا;مT الفاجرة تدع ا°يار بالقع ،أÅع ثوابا

يعقوب بن *يد  عنا�لc  أ*د بن يعقوب بن زlاد عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
 ßبن ظبيان  عنا�كو aحنيفة.  عن Qأ  

حjم بن سلم  عنIمد بن عمرو ا�رازي  عنIمد بن a بن سهل اZروزي  عن ورواه
 من صلة ا�رحم’’ :اإلمام أQ حنيفة. غb أنه قالعن 

ً
ولxس Þء أعجل  ‘‘لxس Þء أعجل ثوابا

 من ا�� وقطيعة ا�رحم
ً
  . ‘‘مT الفاجرة تدع ا°يار بالقعوا; ،عقابا

أQ حنيفة بإسناده  عنIمد بن ا�سن  عنIمد بن سالم  عنIمد بن رضوان  عن ورواه
 ،ما من عمل أطيع اهللا فيه أعجل ثوابا من صلة ا�رحم’’ :- عليه ا�صالة وا�سالم- غb أنه قال: قال 

  . ‘‘فاجرة تدع ا°يار بالقع الTوا;م ،وما من عمل ع� اهللا فيه أعجل عقوoة من ا��
صالح بن  عنأ*د بن Iمد بن سهل ال^مذي �هما عن Iمد بن رميح. و عن ورواه

 :-عليه ا�صالة وا�سالم-اإلمام أQ حنيفة بإسناده أنه قال عن *اد بن أQ حنيفة  عنIمد 
  .‘‘ا;مT الفاجرة تدع ا°يار بالقع’’

*اد بن أQ  عنصالح بن Iمد  عند �هما Iمد بن رميح وأ*د بن Iم عن ورواه
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ر4 -أQ هرlرة  عنأQ سلمة  عن{| بن أQ كثb  عنرجل عن اإلمام أQ حنيفة  عنحنيفة.
 من  ’’قال: -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr عن  -اهللا عنه

ً
ما من عمل أطيع اهللا فيه أعجل ثوابا

 من ا��.� اهللا تعاf فيه وما من عمل عُ  ،صلة ا�رحم
ً
   ‘‘أعجل عقابا

 عنالقاسم بن ا��م  عنIمد بن شوÊة  عنصالح بن أ*د بن أQ مقاتل عن ورواه
  بالقع. -إf قو@-أQ حنيفة 

اإلمام  عناZقري  عنعبد اهللا بن أ*د  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عن ورواه
  أQ هرlرة مثله. عنة tاهد وعكرمعن {| بن أQ كثb  عنناصح  عنأQ حنيفة 

Iمد  عنأQ ب�ر  عنصالح بن أ*د  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه
 �Zش  عنبن صالح اxعنعبيدة بن يع  bحنيفة.  عنيو�س بن ب� Qاإلمام أ  

  ورواه
ً
 عنسعيد بن سليمان  عنIمد بن الفضل  عنIمد بن Ø» العطار  عنأيضا

  م أQ حنيفة. اإلما عنIمد بن ا�سن 
 عنa بن ظبيان  عنجعفر بن *يد  عنا�سن بن جعفر  عنابن عقدة  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة بمعناه.
Iمد  عنأQ عبد ا�ر*ن ا�ر	ö  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة.  عنالقاسم بن ا��م  عنا�غدادي 
 عنIمد بن ا�سن  عنبن Iمد بن نK ال^مذي  أ*د عنعبد ا�صمد  عن ورواه
  أQ حنيفة. 

a بن معبد  عنأ*د بن عبد اهللا ا�كندي  عنا�سT بن ا�سT األنطاð  عن ورواه
  أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن  عن

 عنالقاسم بن ا��م  عنIمد بن عمران  عنا�سن بن Iمد بن شعبة  عن ورواه
  اإلمام أQ حنيفة.

أQ  عنا�افظ أبو عبد اهللا بن ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  رجهوأخ
عن  إشjبالقا4 أQ نK أ*د بن  عنأa Q ا�سن بن شاذان  عنالفضل أ*د بن خbون 

  اإلمام أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن  عنإسماعيل بن توoة القزوkl  عنعبد اهللا بن طاهر 
ا�افظ Iمد بن  عنأI Qمد اÀوهري  عناZبارك بن عبد اÀبار  أQ ا�سن عن ورواه

  اZظفر بأسانيده اZذكورة إf أQ حنيفة.
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أQ ب�ر أ*د بن a بن  عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري  وأخرجه
 إشjبالقا4 أQ نK أ*د بن نK بن  عنIمد بن أ*د بن رزق اهللا  عنثابت اvطيب 

 Mعنا�زعفرا  klعنعبد اهللا بن طاهر القزو  klة القزوoسن  عنإسماعيل بن تو�Iمد بن ا
  اإلمام أQ حنيفة.  عن

 عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سنده  وأخرجه
 öمد بن خا° بن خI عنأبيه  öعنأبيه خا° بن خ  qمد بن خا° ا�وهIاإلمام  عن

Qحنيفة.أ   
. أبو حنيفة روى -ر4 اهللا عنه-أQ حنيفة  عنIمد بن ا�سن � �سخته فرواه  وأخرجه

  .- ر4 اهللا عنه-أQ هرlرة  عنأQ سلمة  عن{| بن أQ كثb  عنرجل  عنهذا ا�ديث 
أQ ب�ر  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده أخرجه 

a  )"(أQ ا�سT عنأQ طاهر Iمد بن أ*د بن أQ اKr  عنن Iمد اvطيب أ*د بن a ب
 a يعة بنoبن رشيق  عنبن ر Tس�صالح بن  عنأQ عبد اهللا Iمد بن حفص الطالقاM  عنا

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عن*اد بن أQ حنيفة  عنIمد ال^مذي 
ر4 -عمران بن حصT  عن�سن بن أQ ا�سن ا عنأبو حنيفة  ]5/�1۲۱[ا�ديث:

وال فيما ال  ،ال نذر � معصية اهللا’’ :أنه قال -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr  عن - اهللا عنه
  . ‘‘وÊفارة ì واحد منهما كفارة يمT ،يملك

سعيد بن  عنa بن Iمد بن عبيد بن a  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن  نعسليمان 

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه
 �� �ما <ن � القرآن  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۲)6/�1[ا�ديث:

  يعk � ا�كفارة. -ذ�ك شاء فعل  فصاحبه فيه باvيار أّي 
ومن  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمدعن ا�سن � اآلثار فرواه  اإلمام Iمد بنأخرجه 

Tكفارة ا;م � fذ�ك قو@ تعا: � � � �  � � � �  �  � �    !
"
 �)Ë( £ فر بها يمينه أجزأه والÉ ه ا�صيام إن <ن £د بعض هذه األشياءفأي ا�كفاراتl؛ز 
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$ # �ألن اهللا تعاf يقول:   %&  '  ( وهذا �ه قول أQ حنيفة  ،و�م �bه � ا�صوم )"( � 

  .-ر4 اهللا عنه-
إذا جعل ا�رجل ما@ �  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۳)8/�1[ا�ديث:

فإذا أ�� تصدق بمثل  ،كT صدقة فلينظر ما �سعه و�سع عيا@ فليمسكه و;تصدق بالفضلاZسا
  ما أ	سك. 

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه عن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .- ر4 اهللا عنه-نأخذ وهو قول أQ حنيفة 

أن معقل بن مقرن أ¡ عبد اهللا  :إبراهيم عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۴)�1/:�[ا�ديث:
* (  ﴿ :فقال ابن 	سعود ؟فقال حلفت أن ال أنام : فراÞ -ر4 اهللا عنه-بن 	سعود   +

 , � -  . /  0 �﴾ )Ë( .  
عبد  عنأبيه  عنان جعفر بن Iمد بن 	رو عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنبن ا�زbo  اهللا
خا@ أa Q ا�اقالM  عنأQ الفضل بن خbون  عنا�افظ أبو عبد اهللا بن خ�و  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة. عنالقا4 عمر األشناM بإسناده  عنعبد اهللا بن دوست العالف  عن
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد �  عنسن � اآلثار فرواه اإلمام Iمد بن ا� وأخرجه

  وجعل عليه كفارة عتق رقبة. :آخره
 عنأQ معF زlاد بن �يب ا�كوqÊ ثم ا�كوß  عنأبو حنيفة  ]۵)�1/��[ا�ديث:

 bاهللا عليه وآ@ وسلم-أن رسول اهللا  -ر4 اهللا عنهما-ابن عمر  عنسعيد بن جب Bقال:  -ص
  .‘‘فإن �م £د فاãي يليه ،فإن �م £د فاãي يليه ،ذر عبد فعليه أفضل األثمانمن أوجب ن’’

أسد بن Iمد  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه
 ÚثZك  عنأبيه  عنبن اl� سيب بنZحنيفة  عنا Qر4 اهللا عنه-اإلمام أ-.  

 ‘‘أقسم باهللا’’و ‘‘أقسم’’ :إبراهيم أنه قال عن *اد عنأبو حنيفة  ]۶)�1/)�[ا�ديث:
a ’’و ‘‘a ذمة اهللا’’و ‘‘a عهد اهللا’’و ‘‘أحلف باهللا’’و ‘‘أحلف’’و ‘‘أشهد باهللا’’و ‘‘أشهد’’و

ì هذا يمT  ‘‘هو بريء من اإلسالم’’و ‘‘هو tوý’’و ‘‘هو نKاM’’و ‘‘هو يهودي’’و ‘‘نذر اهللا
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  إذا حنث.  )"(ي�فر Rا
ثم قال Iمد: وoه  ،اإلمام أQ حنيفة عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه جه أخر

  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ
! �� كفارة ا;مT  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۷)�1/��[ا�ديث:

� ��ì 	سكT نصف صاع من بر  �   "�و� ثوب ثوب  ��   � �
  $  %

#& '  (  �)Ë( نهنxه أن يفرق بlسعود ألن � قراءة ؛متتابعات ال £ز	فصيام ثالثة  :ابن 
  أيام متتابعات. 
Iمد: وoه اإلمام أQ حنيفة. ثم قال  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ
إذا أردت أن تطعم � كفارة  :إبراهيم قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۸)�1/��[ا�ديث:

  ا;مT فغداء وعشاء. 
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .- اهللا عنهر4-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ
 :Iمد بن اZن´F قال عنسماك بن حرب ا�كري  عنأبو حنيفة  ]۹)�1/�1[ا�ديث:

اذهب إf  :فقال @ ،إM نذرت أن أÈر ابk :فقال -ر4 اهللا عنهما-جاء رجل إf ابن عباس 
�øوق فسله ثم أخ�	وق ،بقو@ ففعل �	ؤمنة فقتلتها عجلَت ’’ :فقال @ 	 

ً
f إ إن <نت نفسا

 £زlك ‘‘وÒن <نت فاجرة عجلتها إf اrار ،اrار
ً
وأنا  :فقال ،فأخø ابن عباس بذ�ك ،فاÈر ك¤شا

  أقول كذ�ك. 
أ*د بن حازم  عنابن األحيد بن <س  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة. عنعبيد اهللا بن 	وÇ  عن
أQ الفضل  عنن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده ا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT ب وأخرجه

أQ نK أ*د بن نK بن  عنأa Q ا�سن بن أ*د بن شاذان  عنأ*د بن ا�سن بن خbون 
 عنإسماعيل بن توoة القزوkl  عنعبد اهللا بن طاهر القزوkl  عنالقا4 ا�خاري  إشjب

  اإلمام أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن 
                                           

���   :���
 ��� "’’�$FG#
‘‘% 
���  ��*:�!�W(% 



 
 #ó" ا�اب ا�الث وا�الثون � األيمان مام األعظمجامع 	سانيد اإل

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنم Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه اإلما وأخرجه
ابن  عنIمد بن اZن´F  عنسماك بن حرب  عنأبو حنيفة  ]�3/�1۳۰[ا�ديث:

 أو شاة. :عباس � ا�رجل £عل : نفسه هللا أن يذبح نفسه
ً
  عليه أن يذبح ك¤شا

  إلمام أQ حنيفة.اعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
إبراهيم � ا�رجل £عل : نفسه أن  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�5/�1۳۱[ا�ديث:

  أن عليه مائة ناقة ينحرها.  :ينحر ابنه
 :اإلمام أQ حنيفة. قال Iمدعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 ،و	�وق بن األجدع - مار4 اهللا عنه- وÒنما نأخذ بقول ابن عباس  ،و�سنا نأخذ بهذا
  وهو قول أQ حنيفة.

وال أم  ،ال £زئ اjZتب :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۲��6/�1[ا�ديث:
  و£زئ ا�صq وا�jفر � الظهار. ،وال اZدبر � Þء من ا�كفارات ،ا�و°

قال Iمد وoهذا اإلمام أQ حنيفة. ثم عن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 من 	jت¤ته

ً
 ما أدى شxئا

ً
وهو قول أQ  ،أجزأه ذ�ك )"(�ه نأخذ إال � خصلة واحدة إذا أعتق 	jتبا

  .-ر4 اهللا عنه- حنيفة 
يمT  :ا;مT يمينان :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۳��8/�1[ا�ديث:

وال� فيها  ،جل يقول: واهللا ألفعلنفا;مT ال� ت�فر فا�ر ،وlمT فيها االستغفار ،ت�فر
  االستغفار فاãي يقول: واهللا لقد فعلت. 

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
سعيد بن أQ سعيد  عنعبيد اهللا بن عمر  عنأبو حنيفة  ]۴��1/:)[ا�ديث:

إن شاء اهللا  :فقال ،من حلف : يمT :قال - عنهمار4 اهللا- عبد اهللا بن عمر  عن )Ë(اZقøي
  	وقوف. .فال حنث عليه
 عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه
  أQ حنيفة.  عنا�سن بن زlاد  عنأبيه  عناZنذر بن Iمد 

 ،وأبو يوسف ،زlاد بن وا�سن ،أQ حنيفة *زة بن حبيب ا�زlات عن ورواه: قال ا�افظ
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  أÆعT. -ر*ة اهللا عليهم-وأسد بن عمرو 
أQ الفضل أ*د  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده  وأخرجه

أQ نK أ*د بن  عنأa Q ا�سن بن أ*د بن إبراهيم بن شاذان  عنبن ا�سن بن خbون 
إسماعيل بن توoة  عن بن طاهر القزوkl عبد اهللا عنالقا4 ا�خاري  إشjبنK بن 
 klسن  عنالقزو�وهو قول أQ  ،فبهذا �ه نأخذ :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عنIمد بن ا

 ب�المه قبل �مه أو بعد �مه. :حنيفة � األيمان �ها إذا <ن قو@
ً
  إن شاء اهللا 	وصوال

  اإلمام أQ حنيفة. عنه اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فروا وأخرجه
من حلف : يمT  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۵��1/�)[ا�ديث:

  إن شاء اهللا متصًال فقد خرج عن ا;مT.  :فقال
  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

االس´ثناء إذا <ن متصًال  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۶��1/))[ا�ديث:
  وÒال فال Þء. 
. قال -ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة عن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  وهو قول أQ حنيفة وذ�ك £زئه وÒن �م يرفع به صوته. ،وoهذا �ه نأخذ :Iمد
�)[ا�ديث:/�1�حرك شفتيه إذا  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۷

 .Úباالس´ثناء فقد اس´ث  
وoهذا  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ
عبد  عنأبيه  عنعثمان بن عبد اهللا بن 	وهب  عنأبو حنيفة  ]۸��1/�)[ا�ديث:

  إن شاء اهللا فقد اس´ثÚ. :فقال ،من حلف : يمT :أنه قال -ر4 اهللا عنه- اهللا بن 	سعود 
ا�شيخ أQ  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده أخرجه 

أQ عروoة ا�راM  عنأQ ب�ر األبهري  عنابن قشxش  عنسعد Iمد بن عبد اZلك األديب 
  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عن Iمد بن ا�سن عنجده عمرو بن أQ عمرو  عن

 عنالقاسم بن عبد ا�ر*ن  عنعتبة بن عبد اهللا  عنأبو حنيفة  ]۹�1/�1)[ا�ديث:
-قال رسول اهللا  :أنهما قاال -ر4 اهللا عنهم-وعبد اهللا بن 	سعود  ،عبد اهللا بن عباس عنأبيه 

  . ‘‘اهللا تعاf فقد اس´ثÚ إن شاء :فقال ،من حلف : يمT’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم



 
 óµ" ا�اب ا�الث وا�الثون � األيمان مام األعظمجامع 	سانيد اإل

أQ العباس أ*د بن Iمد بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
اإلمام أQ حنيفة  عنأبيه  عنعمه ا�سT بن سعيد  عنأبيه  عناZنذر بن Iمد  عن

  .- ر4 اهللا عنه- 
د بن خbون أQ الفضل أ* عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن خ�و � 	سنده  وأخرجه

القا4 عمر بن ا�سن  عنأQ عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا@ أa Q ا�اقالM  عن
 Mعناألشنا  ýنذر القابوZمد بن اI نذر بنZهم  عنعمه  عنأبيه  عناÀا Qأبيه سعيد بن أ

  اإلمام أQ حنيفة. عن
  .-ر4 اهللا عنه- Q حنيفة القا4 عمر بن ا�سن األشناM بإسناده اZذكور إf أ وأخرجه

ر4 اهللا -§Öشة أم اZؤمنT  عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]3/�1۴۰)[ا�ديث:
  :أنها قالت � ا�لغو -عنها

ً
 ‘‘بB واهللا’’و ‘‘ال واهللا’’هو Þ ìء يصل به ا�رجل �مه ال يرlد يمينا

  وما ال يعقد عليه قلبه. 
اإلمام أQ حنيفة ثم قال Iمد: وoه  عنثار فرواه اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلأخرجه 

 ا�رجل
ً
{لف : ا�Ýء يرى أنه : ما حلف عليه فيكون : غb ذ�ك  نأخذ ومن ا�لغو أيضا

 من ا�لغو
ً
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،فهو أيضا

رت إM نذ :فقال ،ابن عمر أتاه رجل عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]5/�1۴۱)[ا�ديث:
 إf ا�ليل

ً
 يوما

ً
 :فقال @ ذ�ك ،ثم أ¡ ابن عباس ،أوف بنذرك :فقال ؟أن أقوم : حراء عرlانا

 تصö :قال !أجل :قال @ ؟أو�ست تصö :فقال
ً
إنما  ؟أولxس قد حنثت :قال ،ال :قال ؟أفعرlانا

 وÊفر عن  ،أراد ا�شيطان أن �سخر بك وlضحك منك هو وجنوده
ً
اذهب فاعتكف يوما

ومن يقدر منا  :فقال ،فأقبل ا�رجل ح� وقف : ابن عمر فأخøه بقول ابن عباس ،يمينك
  : ما �س´نبط ابن عباس. 

�F  عنأQ عبد اهللا Iمد بن Ø» العطار  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
 Çو	قري  عنبن Zعبد ا�ر*ن ا Qحنيفة. عنأ Qاإلمام أ  

أQ  عنا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  ا�افظ أبو عبد اهللا وأخرجه
 ßbبار ا�صÀبارك بن عبد اZا Tس�أQ ب�ر  عنأQ منصور Iمد بن Iمد بن عثمان  عنا

اإلمام أQ حنيفة  عنأQ عبد ا�ر*ن اZقري  عن�F بن 	وÇ  عنأ*د بن جعفر بن *دان 
 .- ر4 اهللا عنه- 



 
 óÂ" اب ا�رابع وا�الثون � ا°عوىا�     مام األعظمجامع 	سانيد اإل

  ا�اب ا�رابع وا�الثون
  Lعوى� ا

 - ر4 اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا  عنأQ ا�زbo  عنأبو حنيفة  ]�1�۲/�[ا�ديث:
أن رجلT اختصما إ;ه � ناقة وأقام ì واحد بxنة أنها  :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr عن 

  فق! بها � ي � � يده.  ،نتجت عنده
 عند بن عبد اهللا ا�كندي أ* عنIمد بن اZنذر  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنهما-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام أQ يوسف القا4  عنإبراهيم بن اÀراح 
بن سعيد بن  أQ العباس أ*د بن Iمد عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

 عناح إبراهيم بن اÀر عنأ*د بن عبد اهللا ا�كندي  عنإسحاق بن حاتم األنباري عن عقدة 
  اإلمام أQ حنيفة. عنأQ يوسف القا4 

  ورواه
ً
Iمد بن  عنIمد بن العالء  عنداؤد بن {|  عنأQ العباس بن عقدة  عنأيضا

 Fحنيفة. عن� Qاإلمام أ  
أ*د بن  عنا�سT بن ا�سT األنطاð  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة. عنأQ يوسف القا4  عنa بن معبد  عنعبد اهللا ا�كندي 
أQ ب�ر  عنأI Qمد اÀوهري  عنالقاI 4مد بن عبد ا�اæ األنصاري  وأخرجه

  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عناZقري  عن�F بن 	وÇ  عنأ*د بن جعفر بن *دان 
جابر بن عن  ا�شعq عناRيثم بن حبيب ا�صßb  عنأبو حنيفة  ]�1�۳/)[ا�ديث:

�  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أن رجلT اختصما إf رسول اهللا  :-ر4 اهللا عنهما- عبد اهللا 
  فق! بها � ي � يده.  ،نها نتجت عنده وأقام بxنةإ :فقال ì واحد منهما ،ناقة

أQ ب�ر Iمد بن عمران بن 	وÇ  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده أخرجه 
 MمداRمد بن عبد اهللا بن منصور  عناIد بن نعيم  عنlسن  عنيز� عناإلمام Iمد بن ا

  اإلمام أQ حنيفة.
أQ  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه



 
 Õ#" اب ا�رابع وا�الثون � ا°عوىا�     مام األعظمجامع 	سانيد اإل

 ßbبار ا�صÀبارك بن عبد اZا Tس�ا�افظ Iمد بن اZظفر  عنأI Qمد اÀوهري  عنا
  ور إf أQ حنيفة. بإسناده اZذك
أQ ا�سT اZبارك بن عبد اÀبار ا�صßb  عنأبو عبد اهللا ابن خ�و � 	سنده  ورواه

 عن	وF�  Ç بن عنأQ ب�ر أ*د بن جعفر بن *دان  عنأQ منصور Iمد بن عثمان  عن
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة عن أQ عبد ا�ر*ن اZقري 

 - ر4 اهللا عنهما- ابن عباس  عنا�شعq  عن*اد  عنحنيفة أبو  ]�1�۴/�[ا�ديث:
   )"( .‘‘اZد# عليه أو" با;مT إذا �م ت�ن @ بxنة’’ :- صB اهللا عليه وآ@ وسلم- قال: قال رسول اهللا 

أ*د ابن عبد اهللا  عنIمد بن اZنذر بن سعيد اRروي  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام أQ يوسف القا4  عنح إبراهيم بن اÀرا عنا�كندي 

أ*د بن عبد  عنأ*د بن a بن شعيب  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده  وأخرجه
  اإلمام أQ حنيفة. عنأQ يوسف القا4  عنإبراهيم بن اÀراح  عناهللا ا�الج 

أQ الغنائم عبد  عن القا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري � 	سنده وأخرجه
أQ عبد اهللا  عنأQ ا�سن a بن عمر ا°ارقطk  عنا�صمد بن a بن ا�سن بن اZا	ون 

 ðبن عبد ا�ر*ن األنطا Tس�إبراهيم  عنأ*د بن عبد اهللا بن أ*د ا�كندي  عنا�سT بن ا
  .-نهر4 اهللا ع-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام أQ يوسف القا4  عنبن اÀراح 

صB -جده أن اqr  عنأبيه  عنعمرو بن شعيب  عنأبو حنيفة  ]�1�۵/�[ا�ديث:
  . ‘‘وا;مT : اZد# عليه إذا أن�ر ،ا�xنة : اZدô’’قال:  -اهللا عليه وآ@ وسلم

عبد  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
هشام  عنIمد بن خشنام ا�زاهد  عنأ*د بن أQ صالح  عنا�خاري  اهللا بن Iمد بن يعقوب

  .-ر4 اهللا عنهما- اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام أQ يوسف القا4 عن بن عبد اهللا ا�كندي 
إذا استحلف ا�رجل وهو  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]1/�1�۶[ا�ديث:

 فا;مT : نية اZستحلف ،ىفا;مT : ما نوى و: ما ورّ  ،مظلوم
ً
   .وÒذا <ن ظاZا

اإلمام أQ حنيفة ثم قال Iمد: وoه عن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  وهو قول أQ حنيفة. ،ا;مT � ذ�ك : ما بxنه وTo اهللا تعاf .نأخذ

عمر  عن �lح بن ا�ارث عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]3/�1�۷[ا�ديث:
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 "#" اب ا�رابع وا�الثون � ا°عوىا�     مام األعظمجامع 	سانيد اإل

 ،أنه ق! با�xنة : اZدô :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr  عن -ر4 اهللا عنه-بن اvطاب 
  وا;مT : اZد# عليه إذا أن�ر. 

أQ القاسم بن أ*د بن عمر  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده أخرجه 
 عنIمد بن عبد اهللا بن أ*د بن جامع أQ أ*د  عنأQ عبد اهللا Iمد بن a بن ا�سT  عن

عبد اهللا بن عبد  عنإسحاق بن خا° بن يزlد و  عنأQ ب�ر Iمد بن ا�سن بن إبراهيم 
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�ر*ن القرÞ �هما 

وا;مT  ،ا�xنة : اZدô :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]5/�1�۸[ا�ديث:
:  .Tد# عليه و�ن ال يرد ا;مZا  

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
    وهو قول أQ حنيفة. ،نأخذ



 
 Ë#" ا�اب اvا	س وا�الثون � ا�شهادات مام األعظمجامع 	سانيد اإل

  ا�اب اOاNس وا�الثون
  � ا�شهادات

خزlمة  عنأQ عبد اهللا  عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�1�۹/�[ا�ديث:
 ،ومع رسول اهللا أعراQ £حد بيعة - صB اهللا عليه وآ@ وسلم- أنه 	ر : رسول اهللا  :بن ثابت

 ؟من أين علمت :- صB اهللا عليه وآ@ وسلم- فقال رسول اهللا  ،شهد لقد بايعتهأ :فقال خزlمة
شهادته  - صB اهللا وآ@ وسلم- فجعل رسول اهللا  :قال ،�ي³نا با�و� من ا�سماء فنصدقك :قال

  جلT. �شهادة ر
Iمد بن  عنأQ ب�ر أ*د بن *دان بن ذي اrون  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  أQ حنيفة.  عنأQ جنادة حصT بن Øارق  عنا�سT اÀرlري 
  ورواه

ً
آدم بن حوشب  عنIمد بن أ*د األزدي  عنجعفر بن Iمد ا�اقالM  عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة.  عن
أQ {| عبد  عنشعيب بن أيوب  عنن أQ مقاتل صالح بن أ*د ب عن ورواه

 .Mما�  ا�ميد ا
  ورواه

ً
أQ  عنجعفر بن Iمد بن 	روان  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عنأيضا

جعل شهادة خزlمة ’’ :أQ حنيفة ولفظه عنIمد بن إسحاق  عنa بن عبيد اهللا  عنطاهر 
Tشهادة رجل�‘‘. )"(   
عبد ا�ر*ن بن عبد  عنيوسف بن 	وÇ  عنأ*د بن Iمد  عنبهذا ا�لفظ  ورواه

  . ‘‘ح� مات’’ :وزاد فيه ،اإلمام أQ حنيفة عنجده  عنا�صمد 
عبد ا�صمد بن الفضل و*دان بن ذي اrون وأحيد بن ا�سT اZامياM �هم  عن ورواه

 عنبديل اZغيث بن  عنأبيه  عنإسحاق بن إبراهيم  عن	� بن إبراهيم ا��خ×  عن
  اإلمام أQ حنيفة.  عنخارجة 

 عنآدم بن حوشب اRمداM  عنأ*د بن يعقوب  عنأ*د بن صالح ا�لc  عن ورواه
                                           

روي اإلمام اRمام أبو جعفر الطحاوي ا�ن~ � كتابه �ح معاM اآلثار هذا ا�ديث مطوال با�سند  اZتصل من   )"(
  هإ;فانه كتاب 	شهور مطبوع باRند. ا�سن اrعماM أحسن اهللا  ؛أراد االطالع بال¤سط فلbاجعه



 
 Î#" ا�اب اvا	س وا�الثون � ا�شهادات مام األعظمجامع 	سانيد اإل

  اإلمام أQ حنيفة. 
أQ سعيد أ*د بن عبد  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

أ*د  عنأQ القاسم بن ا�الج  عن² القا4 أQ القاسم ا«نو عناÀبار بن أ*د بن القاسم 
أQ طاهر أ*د بن a بن عبيد  عنجعفر بن Iمد بن 	روان  عنبن Iمد بن سعيد بن عقدة 

   .أQ حنيفة عن )"(ارسIمد بن إسحاق بن � عناهللا بن عمر 
عبد اهللا بن يزlد  عنIمد بن 	ص$ ا�م�  عن Iمد بن صالح ال^مذي عن ورواه

  .أQ حنيفة عن
 عنعبيد اهللا اZقري  عنصالح بن أ*د  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

 أن اqr  عنأQ عبد ا�ر*ن بن يزlد اZقري 
ً
 - صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أQ حنيفة ØتKا

’’Tمة �شهادة رجلlجعل شهادة خز‘‘ .  
أQ  عن�ماM أQ {| ا عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أ*د  عن<	ًال  ورواه

  .-ر4 اهللا عنه- حنيفة 
1  إبراهيم � قو@ تعاf: ﴿ عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�1۵۰/)[ا�ديث:  2  3 4

 5 6﴾ )Ë( اآلية م�سوخة.  :قال ،اآلية  
Iمد: وoه  ثم قال ،اإلمام أQ حنيفةعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

عند حضور اZوت : ا�وصية  )Î([� ا�سفر] وÒنما يعk بهذه ا�شهادة ،وهو قول أQ حنيفة ،نأخذ
ثم �سخ ذ�ك فال �وز  ،إذا �م ي�ن أحد من اZسلمT جاز شهادة أهل اãمة : وصية اZسلم

  وÒنما تقبل شهادة اZسلمT. ،شهادة اëã : وصية اZسلم وغbها
شهادة ال�ساء جائزة � ì  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�1۵۱/�[ا�ديث:

   ۔Þء ما خال ا�دود والقصاص
وÈن  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  وهو قول أQ حنيفة. ،نقول ما خال ا�دود والقصاص
  .-ر4 اهللا عنه- أQ حنيفة  عن ا�سن بن زlاد � 	سنده وأخرجه
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 Ñ#" ا�اب اvا	س وا�الثون � ا�شهادات مام األعظمجامع 	سانيد اإل

أنه <ن £& شهادة اZرأة :  :إبراهيم عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�11۲/�[ا�ديث:
 .qاالستهالل � ا�ص  

اإلمام أQ حنيفة ثم قال Iمد: وoه عن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
ال تقبل � االستهالل إال شهادة رجلT  	سلمة. و�ن أبو حنيفة يقول: )"(نأخذ إذا <نت عدلة

Tرأت	سلمة وهما  فأما ا�والدة من ا�زوجة ،أو رجل وا	رأة إذا <نت عدلة Zفتقبل شهادة ا
  عندنا سواء.

 ،-ر4 اهللا عنهما-ابن عمر  عنIارب بن دثار  عنأبو حنيفة  ]1/�11۳[ا�ديث:
   .‘‘هد ا�زور ال تزول قدماه ح� �ب @ اrارشا’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-قال: قال رسول اهللا 

 عنأQ ب�ر 	كرم بن أ*د بن 	كرم. و  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده أخرجه 
شعيب بن أيوب  عنأQ حازم عبد ا�ميد بن عبد العزlز  عنأI Qمد عبد اهللا بن أ*د �هما 

  اإلمام أQ حنيفة.  عنا�سن بن زlاد  عن
اZبارك بن  عنظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده ا�اف وأخرجه

 ßbبار ا�صÀوهري  عنعبد اÀا ýمد الفارI Qذكور  عنأZظفر بإسناده اZمد بن اI افظ�ا
  إf أQ حنيفة.

ا�سن  عنأQ ب�ر أ*د بن ثابت  عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ  وأخرجه
vمد اI ظفر  عنالل بنZمد بن اIكرم عن	كرم بن أ*د بن 	ب�ر  Qمد عبد  ،أI Qو أ

ا�سن  عنشعيب بن أيوب  عنأQ حازم عبد ا�ميد بن عبد العزlز  عناهللا بن أ*د �هما 
  اإلمام أQ حنيفة. عنبن زlاد 

<ن إذا أخذ  :�lح قال عنمن حدثه  عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]3/�11۴[ا�ديث:
 يقرئ�م  :قل Rم :فقال �رسو@ ،د زور فإن <ن من أهل ا�سوق بعث به إf ا�سوقشاه

ً
إن �{ا

وÒن <ن من العرب أرسل به إf 	سجد  ‘‘إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه’’وlقول:  ،ا�سالم
  مثل ما قال � اZرة األو".  :قومه أÆع ما <نوا فقال �لرسول

وoه  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عن اآلثار فرواه اإلمام Iمد بن ا�سن �أخرجه 
 
ً
فإنا نرى عليه مع ذ�ك ا«عزlر وال يبلغ  :وأما قوrا ،<ن يأخذ أبو حنيفة ال يرى عليه oèا

.
ً
  به أرoعT سوطا
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 أنه <ن ي�ب شاهد ا�زور :§	ر ا�شعq عنرجل  عنأبو حنيفة  ]5/�11۵[ا�ديث:
. ما بxنه وTo األرoعT سوط

ً
  ا

  أQ حنيفة ثم قال Iمد: وoه نأخذ. عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
l��  7ح � قو@ تعاf: عن إبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]6/�11۶[ا�ديث:  �

8 9 :; ۙ= > ?  �@ A  *  BC �  D E F  ; G  H  I  JK � )"( إذا  :قال
 
ً
   .تاب ذهب عنه اسم الفسق. وأما ا�شهادة فال تقبل @ أبدا

أQ القاسم بن أ*د بن عمر  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده أخرجه 
 عنIمد بن شجاع  عنر*ن بن عمر بن إبراهيم ا�غوي عبد ا� عنعبد اهللا بن ا�سن  عن

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد 
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه عن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ
أج& شهادة  :�lح قال عن §	ر ا�شعq عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]8/�11۷[ا�ديث:
  القاذف إذا تاب. 

  و�سنا نأخذ بهذا. :أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه

أتاه أقطع  :ال�lح ق عن§	ر ا�شعq  عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]�11۸/:�[ا�ديث:
  وأراك �ãك أهًال. ،نعم :فقال ،و�ن من خيارهم ،أتقبل شهاد� :فقال ،بk األسد

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه عن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 ؛ةI ìدود � Åقة أو زنا أو غb ذ�ك إذا تاب تقبل شهادته إال اZحدود � القذف خاص. نأخذ

﴿ :f9 8 لقو@ تعا  :  7  �  L; ﴾ )Ë( .  
إبراهيم � نKاM قذف 	سلمة ف�ب  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�11۹/��[ا�ديث:

  جازت شهادته.  :ا�د ثم أسلم
وهو  ،اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه نأخذ عناإلمام Iمد � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه-ل أQ حنيفة قو
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اختصم  :جابر بن عبد اهللا قال عنرجل  عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]�1۶۰/)�[ا�ديث:
صB اهللا عليه -فق! بها رسول اهللا  ،ì واحد منهما يقيم ا�xنة أنها ناقته أنتجها ،رجالن � ناقة

  � ي � � يده.  -وآ@ وسلم
ا�سن بن عمر  عنأQ خا° ا�خاري  عنبن يزlد Iمد  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

أ*د بن Iمد بن سعيد  عن�F بن ا�و;د. و عن Iمد بن ا�سن الäار  عنبن شقيق. و 
 MمداRعنا  ßمد بن سعيد العوIيوسف  عنأبيه �هم  عن Qحنيفة. عن أ Qاإلمام أ  

Iمد بن  عنء أQ كرlب Iمد بن العال عنIمد بن قدامة بن سيار ا�زاهد  عن ورواه
 Fحنيفة عن� Qيثم  عن اإلمام أRأتيا رسول اهللا  :جابر عنرجل  عنا Tاهللا -أن رجل Bص

-فجعلها رسول اهللا  ،وأقام هذا بxنة أنه نتجها ،� ناقة فأقام هذا بxنة أنه نتجها -عليه وآ@ وسلم
  � ي � يده.  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم

  ورواه
ً
 عنأQ يوسف عن أبيه  عنIمد بن سعيد العوß  عنمد بن منذر I عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة. و�م يذكر ا�رجل بT اRيثم وجابر. 
  ورواه

ً
اإلمام أQ حنيفة.  عن�F بن 	وÇ اZقري  عنأ*د بن Iمد بن عتبة  عنأيضا

.
ً
  و�م يذكر جابرا

أرoعة  :�lح أنه قال عن §	ر ا�شعq عناRيثم عن أبو حنيفة  ]�۳/�13۱[ا�ديث:
 ،وا�lFك ��lFه ،واZرأة �زوجها ،وا�زوج ال	رأته ،واالبن ألبيه ،األب البنه ،ال �وز Rم شهادة

  واZحدود � قذف. 
�F بن  عنأQ عبد اهللا Iمد بن Ø»  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

 Çو	قري  عنZعبد ا�ر*ن ا Qحني عنأ Qفة.اإلمام أ  
 عنأQ القاسم بن أ*د بن عثمان  عنا�افظ أبو عبد اهللا بن خ�و ا�لc  وأخرجه

Iمد بن  عنIمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد ا�ر*ن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن اvالل 
  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد  عنشجاع 

مام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه اإل عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  �وز شهادة ا�lFك ��lFه فيما هو � غÊ� bتهما.  :وهو قول أQ حنيفة. إال أنا نقول ،نأخذ

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد � 	سنده أخرجه 
أبيه  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سنده  وأخرجه
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اإلمام أQ حنيفة  عنIمد بن خا° ا�وهq  عنأبيه خا° بن خö  عن° بن خI öمد بن خا
  .- ر4 اهللا عنه- 

ال �وز شهادة  :§	ر ا�شعq أنه قال عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]�۴/�13۲[ا�ديث:
وال  ،وال ا�lFك ��lFه ،وال االبن ألبيه ،وال األب البنه ،وال ا�زوج ال	رأته ،اZرأة �زوجها

Zحدود � قذف. ا  
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  وهو قول أQ حنيفة. ،نأخذ
ال أسمع شهادة  :§	ر ا�شعq أنه قال عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]�۵/�13۳[ا�ديث:

  اZحدود � القذف وÒن تاب. 
أQ سعيد  عنبن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده ا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT أخرجه 

أQ العباس  عنأQ القاسم بن ا�الج  عنأQ القاسم ا«نو²  عنأ*د بن عبد اÀبار بن أ*د 
هذا كتاب جدي شxبة بن عبد ا�ر*ن  :عبد ا�وهاب بن عبد ا�ر*ن بن شxبة قال عنبن عقدة 

وال  :قال ،أQ حنيفة اإلمام عنهاM ا�كوß عبد اZلك بن عبد ا�ر*ن بن عبد اهللا األصب عن
  .-ر4 اهللا عنه-أعلمهن إال وقد سمعت من أQ حنيفة 

إ;ه هشام  )"(�lح أنه كتب عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�۶/�13۴[ا�ديث:
 ،ودية األصابع ،وعن جراحات ال�ساء وا�رجال ،عن شهادة ا�صبيان :أو ابن هبbة �سأ@ عن )س

أن شهادة ا�صبيان بعضهم : بعض  :فكتب إ;ه ،وا�رجل يقر بو°ه عند اZوت ،عT ا°ابةوعن 
وجراحات ال�ساء وا�رجال �ستوlان � ا�سن واZوضحة و�تلفان فيما  ،جائزة إذا اتفقوا عليه

وا�رجل يقر بو°ه عند  ،وß عT ا°ابة رoع ثمنها ،ودية أصابع ا;دين وا�رجلT سواء ،سوى ذ�ك
  اZوت أنه أصدق ما ي�ون عند اZوت.

وoه  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
إال � خصلتT إحداهما شهادة ا�صبيان عندنا  - ر4 اهللا عنه- وهو قول أQ حنيفة  ،�ه نأخذ

	  ﴿ :ألن اهللا عز وجل يقول: � كتابه ؛اتفقوا أو اختلفوا :باطلة  M  N  O  L)Ë( -  �

P  �  Q  R;  S  T  U  V  W  L  X  Y  Z  $  [﴾)Î(  سواxوا�صبيان ل
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ً
واvصلة األخرى جراحات  ۔به من ا�شهداء وال �ن ير( ،�ن يوصف أن ي�ونوا عدوال

وهو قول  ،ال�ساء : اrصف من جراحات ا�رجال � Þ ìء من ا�سن واZوضحة وغb ذ�ك
  .- ر4 اهللا عنه- أQ حنيفة 

أرoعة ال �وز فيها  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�۷/�13۵[ا�ديث:
  وا�سكر.  ،و�ب اvمر ،والقذف ،ا�زنا :شهادة ال�ساء

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ

فتقدم إ;ه رجالن فاد#  ،كنا عند Iارب بن دثار :أبو حنيفة قال ]�۸/�13۶[ا�ديث:
فقال اZشهود  ،فجاء رجل فشهد عليه ،ا�xنة فسأ@ ،فجحد اZدô عليه :قال ،: اآلخر أحدهما

 غb هذه ا�زلة !ال واهللا اãي ال � إال هو ،عليه
ً
فإنه  ،ما شهد a ¥ق وما علمته إال رجًال صا�ا

a قد <ن � قلبه�  .فعل هذا 
ً
 فاستوى جا�سا

ً
يا هذا ا�رجل سمعت  :ثم قال ،و�ن Iارب متكئا

;أتT : اrاس يوم �شيب ’’يقول:  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم- ابن عمر يقول: سمعت رسول اهللا
وتضع ما � بطونها �شدة  ،وت�ب ا�يوانات بأذنابها ،وتضع ا�وا	ل ما � بطونها ،فيه ا�و°ان

وÒن كنت شهدت باطًال فاتق اهللا  ،قم عليهاأفإن كنت شهدت ¥ق ف ‘‘ذ�ك ا;وم وال ذنب عليها
  ا�اب.  وغط رأسك واخرج من ذ�ك

أQ ا�سT  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده أخرجه 
عبد  عنأQ ب�ر Iمد بن أ*د بن يوسف بن وصيف  عن§صم بن ا�سT بن a بن §صم 

ا�سن بن  عنأI Qمد سليمان بن داؤد بن كثb ا�كندي  عناهللا بن Iمد بن جعفر بن شاذان 
  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد ا�لؤ�ؤي  عنxس أQ الع

القا4 أQ  عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري � 	سنده  وأخرجه
شعيب بن  عن*يد بن عبد العزlز  عنالقا4 أQ حازم  عنا�سI Tمد بن اZهتدي باهللا 

 ßbاد  عنأيوب ا�صlسن بن ز�  اإلمام أQ حنيفة. عنا
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  �اب ا�سادس وا�الثونا
Uأدب القا �  

أنه كتب  :أQ ب�رة عنعبد اZلك بن عمb  عنأبو حنيفة  ]�13۷/�[ا�ديث:
ال يق* ا�اÉم وهو ’’يقول:  - صB اهللا عليه وآ@ وسلم- إ;ه أنه سمع رسول اهللا 

  . ‘‘غضبان
أQ  عن�F  عبدوس بن عنصالح بن أ*د القbاî  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنيوسف 
ر4 اهللا -§Öشة  عن	�وق  عنa بن األقمر  عنأبو حنيفة  ]�13۸/)[ا�ديث:

إذا أراد جار أحدÉم أن يضع خش¤ته ’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-قال رسول اهللا  :قالت -عنها
  . ‘‘: حائط فال يمنعه

عبد اهللا بن {| عن اهللا بن جامع ا�لواM و عبد عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
a بن Iمد �هما  عنأ*د بن Iمد بن عبيد  عنيوسف بن سعيد  عنا��خ× �هما 

: حائط جاره ’’ :اإلمام أQ حنيفة غb أنه قال عنالقاسم بن غصن  عن�F بن اZنذر  عن
  .‘‘فال يمنعه

أQ ذر قال: قال رسول اهللا  عنا�سن  عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]�1۶۹/�[ا�ديث:
اإلمارة أمانة و� يوم القيامة ح�ة وندامة إال من  !يا أبا ذر’’ :- صB اهللا عليه وآ@ وسلم- 

  . ‘‘وأدى اãي عليه وأ+ @ ذ�ك ،أخذها ¥قها
 عنa بن خFم  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا بن �lح  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنحاجب القرÞ  {| بن نK بن
حبيب بن أQ ثابت  عنا�سن بن عبيد اهللا  عنأبو حنيفة  ]�1۷۰/�[ا�ديث:

القضاة ’’ :- صB اهللا عليه وآ@ وسلم- قال: قال رسول اهللا  - ر4 اهللا عنه- أQ هرlرة  عن
وقاض ترك  ، بعضهم مال بعضìقاض يق* � اrاس بغb علم وlؤ  :قاضيان � اrار ،ثالثة
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  . ‘‘فهو � اÀنة ،فهذان � اrار. وقاض يق* ب�تاب اهللا ،علمه وlق* بغb حق
إسماعيل بن عبد اهللا عن صالح بن أQ رميح  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

اإلمام أQ حنيفة عن أQ إسحاق الفزاري  عنأ*د بن اÀراح القهستاM  عنالقشbي 
  .- هر4 اهللا عن- 

  .رأيت ا�شعq يلعب با�شطرنج :أبو حنيفة قال ]1/�15۱[ا�ديث:
ً
وÒنما فعل ذ�ك فرارا

  من أن يو;ه بعضهم. 
صالح بن  عنبن a بن Iمد  عبد ا�صمد عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده أخرجه 

  .-عنه ر4 اهللا-اإلمام أQ حنيفة  عنعبد ا�ر*ن بن 	سهر  عنأبيه  عنأ*د بن أQ مقاتل 
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  ا�اب ا�سابع وا�الثون 
Wا�س �  

أن رسول  -ر4 اهللا عنهما-ابن عباس عن عكرمة  عنأبو حنيفة  ]�15۲/�[ا�ديث:
ثم رجل  ،سيد ا�شهداء يوم القيامة *زة بن عبد اZطلب’’قال:  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اهللا 

   .‘‘رحل إf إمام فأ	ره ونهاه
*دان عن Iمد بن ثور عن إبراهيم بن منصور ا�خاري  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة. عن ا�سن بن رشيد عن بن *يد 
  ورواه

ً
حامد بن آدم  عنIمد بن عبدة  عنالعباس بن عزlز القطان اZروزي  عنأيضا

  . ‘‘إf إمام جائر فأ	ره ونهاه’’ :اإلمام أQ حنيفة. غb أنه قال عنا�سن بن رشيد  عن
 بهذا ا�لفظ  ورواه

ً
 عنIمد بن ع�x عن و، و	ريIمد بن إبراهيم بن ناصح  عنأيضا

 Qحنيفة. عنبة يطأ*د بن أ Qاإلمام أ  
أ*د بن Iمد بن عمر بن 	صعب اZروزي  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن رشيد  عنا�سT بن ا�ارث  عنعمه  عن
ا�lFف اrقيب  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده  خرجهوأ

القا4 ا�lFف  عنأQ طالب a بن Iمد بن اZحسن نقيب مقابر قر�ش بمدينة ا�سالم 
أQ  عنواهب بن العباس بن Iمد بن a بن Iمد بن عبد اهللا بن عبد ا�صمد بن اZهتدي باهللا 

 عنأ*د بن زرعة  عنأQ سعيد حاتم بن ا�سن ا�شاÞ  عنا�سكري ا�سن a بن عمر 
  اإلمام أQ حنيفة. عنأQ مقاتل  عنا�سن بن رشيد 
القا4 أQ  عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري � 	سنده  وأخرجه

 سعيد أQ عنأQ ا�سa T بن عمر ا�سكري  عنا�سT بن Iمد بن a بن اZهتدي باهللا 
 Þسن ا�شا�اإلمام أQ عن أQ مقاتل  عنا�سن بن رشيد  عنأ*د بن زرعة  عنحاتم بن ا

  . -ر4 اهللا عنه- حنيفة 
ر4 اهللا -ابن عباس  عنمقسم 	و" ابن عباس  عنأبو حنيفة  ]�15۳/)[ا�ديث:
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 من غنائم بدر إ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr عن  -عنهما
ً
ال من بعد أنه �م يقسم شxئا

  مقدمه اZدينة. 
Iمد  عن{| بن فروخ  عنأQ سعيد بن جعفر ا�ح^ي  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

 F� حنيفة  عنبن Qر4 اهللا عنه- اإلمام أ-.  
ة أن عمر يصاZنذر بن أQ * عنزÊرlا بن ا�ارث  عنأبو حنيفة  ]�15۴/�[ا�ديث:

  -ر4 اهللا عنه-بن اvطاب 
ً
استعمله : lÅة فغنم فسهم �لفارس سهمT و�لراجل سهما

 
ً
  . -ر4 اهللا عنه- عمر بن اvطاب  )"(فبلغ ذ�ك ،واحدا

أQ  عنأQ العباس أ*د بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
 عنعبد اهللا بن خا° بن زlاد  عنأ*د بن يعقوب  عنالعباس أ*د بن عبد اهللا ا�صباح 

  اإلمام أQ حنيفة. 
  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنأبو يوسف  ورواه :قال ا�افظ
ن÷  :قال ،-ر4 اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]�15۵/�[ا�ديث:

  أن يباع اvمس ح� يقسم.  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 
جعفر بن Iمد بن  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عن Iمد ا�خاريأبو أخرجه 

 Çو	حنيفة. عنعثمان بن دينار  عنأبيه  عن Qاإلمام أ  
جعفر بن Iمد  عنأQ العباس بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

 Çو	حنيفة  عنعثمان بن دينار  عنأبيه  عنبن  Qنهر4 اهللا ع-اإلمام أ-.  
رأيت  :قال ،أQ سعد سعيد بن اZرزoان األعور عنأبو حنيفة  ]1/�15۶[ا�ديث:

صB اهللا عليه - أصاب´k هذه يوم خيø مع رسول اهللا  :فقال ،عبد اهللا بن أQ أو- � يده oèة
  . - وآ@ وسلم

أ*د بن عبد  عنa بن أ*د بن سليمان  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن عن ابن معبد  عناهللا ا�كندي 

أQ ا�سT  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده  وأخرجه
 ßbبار ا�صÀبارك بن عبد اZوهري  عناÀمد اI Qعنأ  fظفر بأسانيده إZمد بن اI افظ�ا

  .-ر4 اهللا عنه-أQ حنيفة 
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ن÷  :قال ،-ر4 اهللا عنهما- ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]3/�15۷[ا�ديث:
  أن توطئ ا�باf ح� يضعن ما � بطونهن. -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 

عن أبيه  عنجعفر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنعثمان بن دينار 

ابن  عنزر بن حبxش  عن§صم بن أQ اrجود  عنأبو حنيفة  ]5/�15۸[ا�ديث:
  �ستحÜ.  :قال ؟عباس � اZرأة ترتد

العباس بن  عنأQ عبد اهللا Iمد بن Ø»  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة.  عنسفيان  عنأQ §صم  عنIمد اZروزي 

  اهورو
ً
أQ قطن  عن إشjبIمد بن ا�سT بن  عنبن Ø»  أQ عبد اهللا Iمد عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة  عن
  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه
العباس بن  عنIمد بن Ø» بن حفص  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده  وأخرجه

  م أQ حنيفة. اإلما عنسفيان  عنأQ §صم  عنIمد 
 :سفيان قال عنيزlد اZدM  عنأ*د بن منصور ا�رمادي  عنIمد بن Ø»  عن ورواه

  ا�ديث.  -أQ §صم  عنبعض أصحابنا  حدثنا
أQ الفضل أ*د بن ا�سن  عنا�افظ أبو عبد اهللا بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

أI Qمد  عن إشjب نK أ*د بن القا4 أQ عنأa Q ا�سن بن شاذان  عنبن خbون 
  اإلمام أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن  عنإسماعيل بن توoة  عنعبد اهللا بن عبد ا�وهاب 

ا�افظ Iمد بن  عنأI Qمد اÀوهري  عناZبارك بن عبد اÀبار ا�صßb  عن ورواه
  .-ر4 اهللا عنه- اZظفر بإسناده اZذكورة إf أQ حنيفة 

 :قالت ،أميمة بنت رقيقة عنIمد بن اZنكدر  عنأبو حنيفة  ]6/�1۷۹[ا�ديث:
 qrاهللا عليه وآ@ وسلم-أتيت ا Bست أصافح ال�ساء’’ :فقال ،ألبايعه -ص� Mإ‘‘ .  

a بن  عنأQ ب�ر ا�صغاM  عنصالح بن أQ رميح  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنoيع قxس بن ا�ر عنإبراهيم بن رستم  عنا�سن اZروزي 

;B  ومعه ابن أQ-أبو حنيفة دخل : سليمان بن مهران األعمش  ]8/�1۸۰[ا�ديث:
إنك � أول يوم من أيام  !يا أبا Iمد :فقال @ أبو حنيفة ،� 	رضه اãي مات فيه -وابن شøمة
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بن أQ طالب أحاديث إن سكت عنها  aعن وآخر يوم من أيام ا°نيا فقد كنت .دث  ،اآلخرة
 
ً
أQ عن أبو اZتو� اrا�  حدث.أسندو�  أسندو� ،ö يقال هذاثْ مِ ـألِ  :فقال األعمش ،<ن خbا

يقول اهللا  ،إذا <ن يوم القيامة’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم- قال: قال رسول اهللا  ،سعيد اvدري
öولع ± fنة من أأ :تبارك وتعاÀار من أبغضكمادخال اrحبكما وأدخال ا‘‘  :fوذ�ك قو@ تعا

﴿ۙ\ ]  ^  _ `  ab ﴾)"( وا :اآلية فقال أبو حنيفة	ء بأعظم من هذا ،قوyال ي.   
اZبارك بن عبد اÀبار  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سن بن خ�و � 	سنده أخرجه 

 ßbمد ا عنا�صI Qوهري أÀظفر  عنZمد بن اI افظ�أQ ب�ر Iمد بن عمر بن  عنا
 MمداRا Çو	خ�  عنrمد بن الطفيل  عنإسحاق اIك بن عبد اهللا قال كنا عند  عنl�

  األعمش إذ دخل أبو حنيفة. 
أQ {| عبد  عنإسحاق بن Iمد بن أبان  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  وأخرجه
 Mما�كنا عند األعمش إذ دخل عليه أبو حنيفة وابن  :�lك بن عبد اهللا أنه قال عنا�ميد ا

  أB; Q وابن شøمة.
قال: قال  ،جابر بن عبد اهللا عنIمد بن اZنكدر  عنأبو حنيفة  ]�16۱/:�[ا�ديث:

 :ثم قال ،أنا :قال ا�زbo ‘‘؟من يأتxنا باøv ;لة األحزاب’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 
’’øvنا باx؟من يأت‘‘ boرات .أنا :فقال ا�ز	فقال .قال ذ�ك ثالث   qrاهللا عليه وآ@ وسلم- ا Bص: 
  . ‘‘ ا�ز��1bo نq حواري وحوار’’

أQ صابر  عنIمد بن أ*د بن إسماعيل ا�غدادي  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  .- ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عن*ن جعفر بن عبد ا�ر عنa بن ا�سن  عناxrسابوري 

عبد اهللا بن  عنعلقمة  عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�16۲/��[ا�ديث:
خطب اrاس باÀابية فقال �  -ر4 اهللا عنه-أن عمر بن اvطاب  -ر4 اهللا عنه-	سعود 
 :قا�وا ؟ا يقول األمbم ،قس من القسوس :فقال ‘‘ن اهللا يضل من �شاء وlهدي من �شاءإ’’ :خطبته

فبلغ ذ�ك عمر بن  ،اهللا أعدل من أن يضل :فقال القس ،يقول: يضل من �شاء وlهدي من �شاء
  و�وال عهدك ��oت عنقك.  ،واهللا أضلك !بB :فقال ،اvطاب

أQ ب�ر أ*د بن ثابت  عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري أخرجه 
سعيد بن عثمان بن سعيد  عنأ*د بن يزlد  عنبن اZظفر  Iمد عناألزهري  عناvطيب 
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 عنأبو حنيفة  -ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن  عنIمد بن سماعة  عنا�غدادي 
يوم فتح 	كة  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-<ن اqr  :عبد اهللا بن عمر قال عنعبد اهللا بن دينار 

 بقوس
ً
 بعمامة سوداء من وoر. وم ،: بعb ورقاء متق»ا

ً
  تعمما

اZغbة بن  عنأ*د بن سعيد ا�ق~  عنأQ سعيد كتابة  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنعبد اهللا 

عروة بن  عنا�زهري  عنصالح بن أQ األخ�  عنأبو حنيفة  ]�16۳/)�[ا�ديث:
boسيب  ،ا�زZروان عنوسعيد بن ا	رم ،Ø سور بنZاهللا عليه وآ@ -رد رسول اهللا  :قاال ،ةوا Bص
 Éن  ،ستة آالف من سq هوازن من ا�رجال وال�ساء وا�و°ان حT أسلموا -وسلم

ً
وخb �ساءا

عبد اهللا بن عوف وصفوان بن أمية قد <نا استأÅا اZرأتT ا�لتT <نتا  .عند رجال من قر�ش
  فاختارتا قومهما.  -ليه وآ@ وسلمصB اهللا ع- خbهما رسول اهللا  ،عندهما من هوازن

  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنIمد بن ا�سن � �سخته فرواه أخرجه 
 :عطية القر2 قال عنعبد اZلك بن عمb  عنأبو حنيفة  ]�16۴/��[ا�ديث:
  ومن �م ي�بت استحÜ.  ،فمن أنبت قتل ،عرضنا يوم قرlظة

ا�سن بن عمر بن  عنن Iمد بن سعيد اRمداM أ*د ب عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
 ،أQ حدث. :أQ حنيفة. قال إسماعيل بن *اد عنإسماعيل بن *اد  عنأبيه  عنإبراهيم 

  عبد اZلك بن عمb.  عنوالقاسم بن معن �هما 
 أبو Iمد ا�خاري  ورواه

ً
 عنأ*د بن عبد اهللا ا�كندي  عنIمد بن اZنذر  عنأيضا

Àيوسف القا4  عنراح أ*د بن ا Qحنيفة. ولفظة عطية عنأ Qاإلمام أ:  qrعرضت : ا-
 ‘‘فإن <ن أنبت فاoèوا عنقه ؛انظروا’’ :فقال ،يوم فتح قرlظة -صB اهللا عليه وآ@ وسلم

 .öس¤ي Bفوجدو� �م أنبت فخ  
  ورواه

ً
 عن Iمد بن حرlث ا�واسطي عنعبد اهللا الطøي  عنIمد بن صالح  عنأيضا

ونظروا إf  ،كنت من سq قرlظة فعرضو� :ولفظ عطية ،أQ حنيفة عنزفر  عنأQ §صم 
  فلحقو� با�سq. ،§ن� فوجدو� �م أنبت

Iمد بن  عنأQ العباس أ*د بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه
أQ يوسف القا4  عنح إبراهيم بن اÀرا عنأ*د بن عبد اهللا ا�كندي  عناZنذر بن سعيد 

  اإلمام أQ حنيفة. عن
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وا�سT بن ا�سT  ،أ*د بن شعيب عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده  وأخرجه
 عنأQ يوسف  عنإبراهيم بن اÀراح  عنأ*د بن عبد اهللا ا�كندي  عناألنطاð �هما 
  اإلمام أQ حنيفة.
أQ  عنخ�و ا�لc � 	سنده  ا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن وأخرجه

 ßbبار ا�صÀبارك بن عبد اZا Tس�ا�افظ Iمد بن اZظفر  عنأI Qمد اÀوهري  عنا
  .-ر4 اهللا عنه- بإسناده اZذكور إf أQ حنيفة 

أن  :ابن عباس عنمقسم  عنا��م بن عتxبة  عنأبو حنيفة  ]�16۵/��[ا�ديث:
  ،قع � اvندقرجًال من اTÊFZ يوم اvندق و

ً
- فنهاهم رسول اهللا  ،فأعطى اÊFZون عنه ماال

  عن ذ�ك.  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم
اإلمام  عنعبدوس بن �F  عنصالح بن أ*د القbاî عن أبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنهم-وابن أB; Q  ،اإلمام أQ حنيفة عنأQ يوسف 
أن  :	صعب بن أQ وقاص عنأQ إسحاق ا�س¤ي�  عنأبو حنيفة  ]�1/�16۶[ا�ديث:
ففرض ألصحاب بدر من اZهاجرlن  ،أول من فرض األعطية -ر4 اهللا عنه- عمر بن اvطاب 

إذ فرض Rا  ؛وفضل لعاÖشة -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-وفرض ألزواج اqr  ،واألنصار ستة آالف
 و�سائرهن عFة آالف

ً
وفرض  ،صفية إذ فرض Rن ستة آالفحاشا جوlرlة و ،اثÚ عF ألفا

.  ،وأسماء بنت عمxس ،�لمهاجرات األول أسماء بنت أQ ب�ر
ً
 ألفا

ً
  وأم عبد ألفا

ا�سT بن عمر بن إبراهيم  عنأ*د بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  .-  عنهر4 اهللا- اإلمام أQ حنيفة  عناألعمش  عنأبيه  عنإسماعيل بن *اد  عنأبيه  عن

عبد اهللا بن عمر  عنأبيه  عنعطاء بن ا�سائب  عنأبو حنيفة  ]�3/�16۷[ا�ديث:
 ؟أ� وا°اك :فقال ،رجل يرlد اÀهاد -صB اهللا عليه وآ@ وسلم- قال أ� اqr  -ر4 اهللا عنهما-

  ففيهما فجاهد.  :قال ،نعم :قال
عبد اهللا بن أ*د بن  عنM أ*د بن Iمد بن سعيد اRمدا عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

عطاء  عنأQ حنيفة  عنأQ  حدث.هذا كتاب جدي إسماعيل بن *اد فقرأت فيه  :بهلول قال
  بن ا�سائب.

عبد اهللا بن  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه
  اإلمام أQ حنيفة. عنأبيه  عنإسماعيل بن *اد  عنأ*د بن ا�هلول 
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أQ قxس ا�جö 	و" جرlر  عنIمد بن شوÊة  عنأبو حنيفة  ]�5/�16۸[ا�ديث:
 .وترÊت وا°ي يبكيان ،إM جئت أجاهد معك !يا رسول اهللا :بن عبد اهللا ا�جö أن رجًال قال

  . ‘‘فانطلق فأضحكهما كما أب�يتهما’’ :قال
{| بن  نعأQ العباس بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن  عنا�سT بن إسماعيل  عنإسماعيل اÀرlري 
ا�سن بن  عن{| بن إسماعيل اÀرlري  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن  عنإسماعيل اÀرlري 
أQ الفضل أ*د بن خbون  عن� 	سنده ا�افظ أبو عبد اهللا بن خ�و ا�لc  وأخرجه

القا4 عمر بن ا�سن  عنأQ عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا@ أa Q ا�اقالM  عن
  األشناM بإسناده إf أQ حنيفة.

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
فإذا اضطروا إ;ه  ،ج إال بقول وا°يه إال أن يضطر اZسلمون إ;هال ي�ب� �رجل أن �ر ،نأخذ

  .-ر4 اهللا عنه- وهو قول أQ حنيفة  ،فليخرج
اqr  عنأبيه  عنابن برlدة  عنعلقمة بن 	رثد  عنأبو حنيفة  ]�6/�1۸۹[ا�ديث:

 ،عليهما عندي ما أ*لك ’’ :فقال @ ۔قال: أتاه رجل فاستحمله -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-
 من األنصار ي^ا4 مع  ،انطلق إf مقøة بk فالن ،ول�ن سأد�ك : من {ملك

ً
فإن فيها شابا

 ،فانطلق ا�رجل فإذا هو ي^ا4 مع أصحاب @ ‘‘أصحاب @ ومعه بعb @ فاستحمله فإنه سيحملك
 qrاهللا عليه وآ@ وسلم-فقص عليه ا�رجل قول ا Bقال هذا باهللا لقد  :فاستحلف الف� ،-ص

 ثم *له عليه ؟-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 
ً
فمر به : اqr  ،فحلف @ 	رتT أو ثالثا

فإن  ؛انطلق’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-فقال @ اqr  ،فأخøه باøv -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-
  . ‘‘ا°ال : اbv كفاعله

أ*د بن نK  عنل بن يعقوب بن ا�ارث عمه جlø عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة.  عنأQ مقاتل  عنأبيه  عنالعت� 

القاسم  عنIمد بن عبد اهللا بن سليمان  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عن ورواه
  أQ حنيفة.  عن	صعب بن اZقدام  عنبن زÊرlا 

 عن	صعب بن اZقدام  عنيه أب عنIمد بن ياسT بن اKr اxrسابوري  عن ورواه
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  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة 
قرأت � كتاب إسماعيل بن *اد بن أQ حنيفة  :أ*د بن Iمد بن سعيد قال عن ورواه

صB اهللا عليه وآ@ -اqr  عنعلقمة بن 	رثد  عنأQ حنيفة  عنأQ يوسف القا4  عن
  �م £اوز به علقمة.  -وسلم

و ا�سن بن سفيان  ،و صالح بن أ*د بن أQ مقاتل ،Iمد األسديصالح بن  عن ورواه
  Iمد بن �شار اZعروف ب¤ندار.  عنال�سوي �هم 
  حفص بن عمر.  عنأ*د بن ا�ليث  عن ورواه
  Iمد بن اZثÚ.  عنعبد اهللا بن Iمد بن a ا�افظ  عن ورواه
جرlر بن اZسيب ا�لؤ�ؤي  و أحيد بن ،a بن Iمد بن عبد ا�ر*ن ا��خ× عن ورواه

  Iمد بن 	وÇ. عن�هما 
  a بن خFم.  عنو إبراهيم بن منصور ا�خاري �هما  ،Iمد بن §صم اZروزي عن ورواه
عمرو بن  عنIمد بن 5لب بن حرب  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عن ورواه

 
ً
  اإلمام أQ حنيفة.  عنإسحاق بن يوسف األزرق  عنأسوlة ا�واسطي �هم Æيعا

  ا�سT بن عبد األول اrخ�.  عنالقاسم بن عباد  عن ورواه
حسT بن عبد  عنIمد بن عبد اهللا بن سليمان  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة.  عن	صعب بن اZقدام  عنوقاسم بن دينار �هم  ،األول
 عنأبيه  عن*اد بن ا�ارث اvجندي  عبد ا�واحد بن عنأ*د بن Iمد  عن ورواه

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�r بن Iمد 
قال: قال  ،أبيه عنابن برlدة  عنعلقمة بن 	رثد  عنأبو حنيفة  ]�8/�1۹۰[ا�ديث:

  . ‘‘ا°ال : اbv كفاعله’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 
ورزق اهللا بن 	وÇ  ،شعيب بن أيوب عن اrهرواM عبد اهللا بن Iمد بن a عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة. عنأQ {| ا�ماM  عن�هما 
 عنأبيه  عنإسحاق بن Iمد بن 	روان  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة. عن	صعب بن اZقدام 
القاسم بن  عنمان ا��I ëمد بن سلي عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة. عن	صعب بن اZقدام  عندينار 
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أQ الفضل  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه
 عنأQ عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا@ أa Q ا�اقالM  عنأ*د بن ا�سن بن خbون 

  شناM بإسناده إf أQ حنيفة.القا4 عمر بن ا�سن األ
  .- ر4 اهللا تعاf عنه- اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

<ن  :قال ،أبيه عنابن برlدة  عنعلقمة بن 	رثد  عنأبو حنيفة  ]�18۱/:)[ا�ديث:
 qrاهللا عليه وآ@ وسلم-ا Bة أو6 صاحبهم -صlÅ أو 

ً
� خاصة نفسه  )"(إذا بعث جxشا

 ثم قال ،بتقوى اهللا
ً
   :وأو6 بمن معه من اZسلمT خbا

 ،وال تمثلوا ،وال تغدروا ،وال تغلوا ،فقاتلوا من Éفر باهللا ،اغزوا �سم اهللا � س¤يل اهللا’’
 
ً
  ،وال تقتلوا و;دا

ً
 كبbا

ً
فإن قبلوا فادعوهم  ،وÒذا لقيتم عدوÊم فادعوهم إf اإلسالم ،وال شيخا

فإن أبوا فأخøوهم أنهم كأعراب اZسلمT £ري  ،حول من دارهم إf دار اZهاجرlنإf ا«
فإن  ،وال � ال~ء نصيب ،عليهم ح�م اهللا اãي £ري : اZسلمT ولxس Rم � القسمة

وÒن أبوا  ،فإن قبلوا فكفوا عنهم عن قتاRم ،أبوا عن اإلسالم فادعوهم إf إعطاء اÀزlة
فإن�م ال  ؛ح�م اهللا فال تفعلوا �تم أهل حصن فأرادوÊم أن ي�7وا :فقاتلوهم فإن حا

وÒن  ،ل�م أثم احكموا فيهم ما بد ،ول�ن أنز�وهم : حكم�م ،تدرون ما ح�م اهللا فيهم
 ؛وذ	م آبائ�م ،وأعطوهم ذ��م ،أرادوÊم أن تعطوهم ذمة اهللا وذمة رسو@ فال تفعلوا

   )Ë( .‘‘فإن�م إن ûفروا بذ��م أهون
ا�سن بن  عنIمد بن يزlد بن خا° ا�خاري ا�õباذي  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة.  عنأQ يوسف القا4  عنعمر بن شقيق 

  ورواه
ً
ا�سن  عن	�وق بن اZرزoان  عنالطيب بن Iمد بن 5لب ا�يكندي  عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة.  عنبن زlاد ا�لؤ�ؤي 
ا�سن بن زlاد  عنالفتح بن عمرو  عنأQ سهل بن �F ا�كندي ا�خاري  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة.  عن
 عنا�سن بن زlاد  عنأبيه  عناZنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة. 
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 عناإلمام Iمد بن ا�سن ا�شxباM  عنIمد بن سالم  عنIمد بن رضوان  عن ورواه
   .اإلمام أQ حنيفة

  ورواه
ً
Iمد بن اZغbة  عنأ*د بن رستة  عنزÊرlا بن {| بن كثb األصفهاM  عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة.  عنزفر  عنا��م  عن
إسماعيل بن *اد  عنأبيه  عنا�سن بن عمر  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عن ورواه

إذا حا�تم أهل ’’ :أQ حنيفة من قو@ عنوأQ يوسف القا4  ،أبيه والقاسم بن معن عن
  إf آخر ا�ديث.  ‘‘حصن

  ورواه
ً
 عنأبيه  عنعبد اهللا بن أ*د بن نوح  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عنأيضا

صB اهللا عليه -<ن اqr  :اإلمام أQ حنيفة و سفيان ا�وري غb أنه قال عنخارجة بن 	صعب 
  ا�ديث.  -إذا أ	ر أمbا وoعث lÅة  -وآ@ وسلم

وجدت �  :قال ،Iمد بن عبد اهللا بن 	�وق عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عن ورواه
إذا  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-<ن اqr  :غb أنه قال أبو حنيفة ا�ديث حدثناكتاب جدي 

 
ً
 ’’ :إf قو@ ‘‘وß س¤يل اهللا ،انطلقوا �سم اهللا’’ :قال Rم ،بعث جxشا

ً
   .‘‘وال تقتلوا و;دا

أQ عبد ا�ر*ن اZقري  عنعثمان بن سعيد  عنصالح بن أ*د بن أQ مقاتل  عن ورواه
  أQ حنيفة بألفاظ قرlبة.  عن

 عنأQ سعيد ا�صغاM  عن{| بن خا°  عنIمد بن حامد اZكتب ال^مذي  عن ورواه
  أQ حنيفة با�لفظ األول. 

أبيه سعيد  عنعمه  عنأبيه  عناZنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عن ورواه
  اإلمام أQ حنيفة. عنبن أQ اÀهم 
اإلمام  عنأيوب ابن هاM  عنأبيه  عنمنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
  أQ حنيفة. 

{| بن زlاد بن  حدثناقرأت � كتاب حسT بن a  :أ*د بن Iمد قال عن ورواه
 -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-<ن رسول اهللا  :بإسناده قالأQ حنيفة  عنأبيه  عنا�سن بن فرات 

 
ً
وال  ،وال تغلوا ،قاتلوا من Éفر باهللا ،انطلقوا �سم اهللا وß س¤يل اهللا’’ :قال Rم ،إذا بعث جxشا

  ،وال تمثلوا ،تغدروا
ً
  ،وال تقتلوا و;دا

ً
 كبbا

ً
  .‘‘وال شيخا

 عنعثمان بن سعيد  عند صالح بن أ* عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه
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. -إf قو@ -اإلمام أQ حنيفة با�لفظ اآلخر  عنأQ عبد ا�ر*ن اZقري 
ً
  و;دا

  .- ر*ة اهللا عليهم- و*زة بن حبيب ا�زlات  ،اإلمام أQ حنيفة داؤد الطا9 عن ورواه :قال ا�افظ 
أQ الفضل  نعا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

القا4 أQ نK أ*د بن نK بن  عنأa Q ا�سن بن شاذان  عنأ*د بن ا�سن بن خbون 
 عنأQ يو�س إدر�س بن إبراهيم اZقان�  عنمد ا�صI ßb إبراهيم بن عنا�زعفراM  إشjب

  ا�ديث بتمامه.  -اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد 
عبد ا�ر*ن بن  عنعبد اهللا بن ا�سن اvالل  عنبن عمر عبد اهللا بن أ*د  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد  عنIمد بن شجاع  عنIمد بن إبراهيم  عنعمر 
أبيه Iمد  عنسماعة بن Iمد بن سماعة  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة. عنأQ يوسف القا4  عنبن سماعة 
ثم قال Iمد: وoه  ،اإلمام أQ حنيفة عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  رجهوأخ

  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ
 فادعهم  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�18۲/�)[ا�ديث:

ً
إذا قاتلت قوما

  وÒن شئت فال تدعهم.  ،عهمفإن <نت قد بلغتهم ا°عوة فإن شئت فاد ،إذا �م تبلغهم ا°عوة
اإلمام أQ حنيفة ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  وهو قول أQ حنيفة. ،نأخذ
  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد � 	سنده فرواه  وأخرجه
أبيه  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سنده  وأخرجه

 öمد بن خا° بن خIعن  öعنأبيه خا° بن خ  qمد بن خا° ا�وهIحنيفة. عن Qاإلمام أ  
  وأخرجه

ً
  .- ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � 	سنده فرواه أيضا

 :أبيه عنسليمان بن برlدة  عنعلقمة بن 	رثد  عنأبو حنيفة  ]�18۳/))[ا�ديث:
 qrاهللا عليه وآ@ وسلم-أن ا Bثلة.  -صZن÷ عن ا  

 عنعبد اهللا بن عمر ا�صفار  عنIمد بن ا«يº  أ*د بن عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنعبد اهللا بن زرlع  عن{| بن غيالن 
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 :قال )"(ةيصاZنذر بن أQ * عنعبد اهللا بن داؤد  عنأبو حنيفة  ]�18۴/�)[ا�ديث:
 ،فأصابوا غنائم فقسم �لفارس سهمT ،� جxش إ f	K -ر4 اهللا عنه-ه عمر بن اvطاب بعث

 
ً
  فر4 بذ�ك عمر.  ،و�لراجل سهما

وهو  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
��I@/L[ سهمو�كنا نرى أن ي�ون �لفارس ثالثة أ ،و�سنا نأخذ بهذا ،قول أQ حنيفة� �14� BcL

1LFG4[ )Ë( .و�لراجل سهم واحد  
 �يإبراهيم أنه <ن �ستحب اrفل ; عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�18۵/�)[ا�ديث:

  اZسلمT بذ�ك : عدوهم. 
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  وهو قول أQ حنيفة. ،نأخذ
 ،من قتل قتيًال فله سلبه :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]1/�18۶)�ديث:[ا

  فهو اrفل.  ،ومن جاء برأس فله كذا وÊذا ،ومن جاء �سلب فهو @
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ
أن عمر  :عبد اهللا بن أQ أو- عنa بن األقمر  عنأبو حنيفة  ]3/�18۷)[ا�ديث:

 !ì بيمينك :فقال ،فرأى رجًال يأل �شما@ ،أطعم اrاس باZدينة -ر4 اهللا عنه-بن اvطاب 
وأ	ر @  ؟يغسل ثوoك من ؟ضيكمن يؤ  ،فجلس عمر يب� قائالً  ،تةونها أصيبت يوم 	إ :فقال

  فضج اZسلمون با°§ء لعمر Zا رأوا من رأفته وتفقده ألحوال األمة.  ،رهة وÊسوة وراحلة©ارlة فا
اإلمام  عنأسد بن عمرو  عنابن اÀعاM  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

  أQ حنيفة. 
  .- ر4 اهللا تعاf عنه- اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

أبيه أن رسول  عنابن برlدة  عنعلقمة بن 	رثد  عنأبو حنيفة  ]5/�18۸)[ا�ديث:
  . ‘‘أفضل اÀهاد �مة حق عند سلطان جائر’’قال:  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اهللا 
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a بن  عنعبد اهللا بن Iمد بن a اZقري اrهرواM  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
Iمد بن ا�زoرقان أQ همام  عنن Iمد من و° تميم أ*د ب عنحفص بن عمرو بن آدم 

  .- ر4 اهللا تعاf عنه- اإلمام أQ حنيفة  عناألهوازي 
عبد  عناألغر  عنوa بن األقمر  ،a بن §	ر عنأبو حنيفة  ]6/�۵۹۹)[ا�ديث:
هللا ما جلس §�م � اrاس يذكرون ا’’ -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr  عناهللا بن أQ أو- 

   .‘‘وذكرهم اهللا فيمن عنده ،تعاf إال غشxتهم ا�ر*ة
جعفر بن  عنأQ العباس أ*د بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنعبد اهللا بن ا�زbo  عنأبيه  عنIمد 
  يفة.اإلمام أQ حن عناإلمام أبو يوسف القا4  ورواه :قال ا�افظ
قال: قال  ،أبيه عنابن برlدة  عنعلقمة بن 	رثد  عنأبو حنيفة  ]8/�۶۰۰)[ا�ديث:

جعل اهللا تعاf حرمة �ساء اZجاهدين : القاعدين ’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 
 من اZجاهدين � أهله إال قيل @ يوم  ،كحرمة أمهاتهم

ً
وما من رجل من القاعدين �ون أحدا

   )"( ‘‘؟فما ظن�م !اقتص ،امةالقي
أQ  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أ*د بن أQ مقاتل  عنا�خاري  أبو Iمدأخرجه 

 Mما�  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عن{| عبد ا�ميد ا
و 	صعب بن  ،أQ إسحاق ا�س¤ي� عنوسفيان ا�وري  ،أبو حنيفة ]�3:۱/:�[ا�ديث:

 :أول من فرض العطية -ر4 اهللا عنه-ن عمر بن اvطاب إ :	ر بن سعد§عن :سعد قال سفيان
صB اهللا عليه وآ@ - وفرض ألزواج اqr  ،لمهاجرlن واألنصار من أهل بدر ستة آالف�فرض 
  ،وفضل §Öشة -وسلم

ً
و�سائرهن عFة آالف غb جوlرlة وصفية فرض  ،ففرض Rا اثÚ عF ألفا

.  ،األول أسماء بنت أQ ب�ر وفرض �لمهاجرات ،Rما ستة آالف
ً
 ألفا

ً
  وأسماء بنت عمxس ألفا

 عنأبيه  عنا�سT بن عمر بن األحوص  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنإسماعيل بن *اد 

أQ الفضل أ*د بن  عنأبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده  وأخرجه
القا4  عنأQ عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا@ أa Q ا�اقالM  عنا�سن بن خbون 

  .-ر4 اهللا عنه- عمر بن ا�سن األشناM بإسناده اZذكور إf أQ حنيفة 
                                           

���  &'Q� -A
+� "+, r+
r g)+, 	
 ]�A 9	 5K+ i/ : <jQ�	
+ %&4�{ |D Eq � 9'M( �� #?e6D -�6F۱۲ سن� ا



 
 µÑ" ا�اب ا�سابع وا�الثون � ا�سb مام األعظمجامع 	سانيد اإل

<ن {دث عن  :قال ،§	ر ا�شعq عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]�3:۲/��[ا�ديث:
  كأنه شهد القوم. نه {دث إ :فقال حT سمع حديثه ،اZغازي وابن عمر �سمعه

عبد اهللا بن أ*د بن  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
اإلمام أQ حنيفة  عنالقاسم بن معن  حدث.فقرأت فيه  ،هذا كتاب جدي إسماعيل :بهلول قال

  .-ر4 اهللا عنه-
ز أهل ا�رب من ما أحر :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�3:۳/)�[ا�ديث:

وÒن أصابه بعد  ،أ	وال اZسلمT ثم أصابه اZسلمون فهو رد : صاحبه إن أصابه قبل القسمة
  القسمة فهو أحق با�من. 

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  ن القيمة.وأراد با�م .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ

�[ا�ديث:�أنه  )"(§	رعن أQ هند ا�ارث بن عبد ا�ر*ن  عنأبو حنيفة  ]�3:۴/
إنه  :فقال ،� حلقة فيها ابن عمر -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-<ن {دث عن مغازي رسول اهللا 

 كأنه شهد القوم. 
ً
  ;حدث حديثا
عبد اهللا  عنأبيه  نعجعفر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

 boحنيفة. عن بن ا�ز Qاإلمام أ  
أQ يوسف القا4  عنقرأت � كتاب إسماعيل بن *اد  :أ*د بن Iمد قال عن ورواه

  أشياخهم.  عنأQ هند  عناإلمام أQ حنيفة  عن
أQ الفضل  عنأبو عبد اهللا ا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده أخرجه 

 عنأQ عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا@ أa Q ا�اقالM  عنا�سن بن خbون أ*د بن 
 Mسن األشنا� عنعبد اهللا بن ا�زbo  عنأبيه  عنجعفر بن 	روان  عنالقا4 عمر بن ا

  اإلمام أQ حنيفة.
ر4 اهللا - عبد اهللا بن عمر  عنعطاء بن أQ رoاح  عنأبو حنيفة  ]�3:۵/��[ا�ديث:

  و: صوم اRواجر.  ،ما آÞ : Çء كما آÇ : أن ال أون قاتلت الفئة ا�اغية :نه قالأ - عنهما
أQ عبد اهللا Iمد بن القاسم بن زÊرlا  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده أخرجه 

 ùحارZالقا4  عنعباد بن يعقوب  عنا MرجاÀابن سيار ا kعنعفان يع  Qاإلمام أ
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  .- عنه ر4 اهللا- حنيفة 
ابن  عنأحيد  عنأQ جناب {| بن أQ حية  عنأبو حنيفة  ]1/�3:۶�[ا�ديث:

من سل ا�سيف : ’’ -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر4 اهللا عنهما-عمر 
   ۔‘‘باب منها Zن سل ا�سيف ،فإن Àهنم سبعة أبواب ؛أم�

عمار بن  عنIمد بن قxس ا°امغاM  نعIمد بن *دان  عن أبو Iمد ا�خاريأخرجه 
  .- ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنIمد بن القاسم األسدي  عنعمb بن يعxش  عنرجاء 

أبيه  عن{| بن عمرو األسلº اRمداM ا�وادô  عنأبو حنيفة  ]3/�3:۷�[ا�ديث:
 با�سوط �ستعT ب :قال ،عبد اهللا بن 	سعود عنعمرو 

ً
 ه � س¤يل اهللا أحب إ±ّ ألن أعT 5زlا

  ثر حجة. إمن حجة � 
عبد  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنخا° بن سليمان  عنأبيه  عناهللا بن أ*د بن نوح 
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  ا�اب ا�امن وا�الثون
  واإلباحة ،� ا�ظر

 عنعبد ا�ر*ن بن أB; Q  عنبن عتxبة  )"(ما�� عنأبو حنيفة  ]�3:۸/�[ا�ديث:
إنما يفعل ’’ :قال ،ن÷ عن ل¤س ا°يباج وا�رlر -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أن رسول اهللا  :حذيفة

  . ‘‘ذ�ك من ال خالق @
ة قرأت � كتاب *ز :أ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM قال عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة. عنبن حبيب 
أQ الفضل  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

القا4 عمر  عنأQ عبد اهللا ابن دوست العالف  عنخا@ أa Q ا�اقالM  عنأ*د خbون 
 Mسن األشنا�ا�سن  عنبن إبراهيم  إدر�س عنصالح بن أ*د بن أQ مقاتل اZروزي  عنبن ا

  اإلمام أQ حنيفة. عنبن زlاد 
  القا4 عمر بن ا�سن األشناM بإسناده اZذكور إf أQ حنيفة. وأخرجه

عن إبراهيم اrخ�  عنأQ *زة ميمون األعور  عنأبو حنيفة  ]�3:۹/)[ا�ديث:
  فعل اÀاهلية. نه منإ :وقال ،كره األذان با«غk :-ر4 اهللا عنه-ابن 	سعود  عبد اهللا

عبد ا�واحد  عنأQ العباس أ*د بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنا�r بن Iمد  عنأبيه  عنبن *اد بن ا�ارث اvجندي 

{| بن ا�سن  عنعبيد بن كثb ا«مار عن القا4 عمر بن ا�سن األشناM  وأخرجه
  اإلمام أQ حنيفة.عن زlاد بن ا�سن عمه  عنبن الفرات 

أQ الفضل أ*د بن ا�سن  عنا�افظ أبو عبد اهللا بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه
القا4 عمر بن  عنأQ عبد اهللا بن دوست العالف  عنخا@ أa Q ا�اقالM  عنبن خbون 

  ا�سن األشناM بإسناده إf أQ حنيفة.
 ،عبد ا�ر*ن بن أB; Q عنا��م بن عتxبة  عنيفة أبو حن ]�3۱۰/�[ا�ديث:
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إن  :ثم قال ،فر4 به ،فأتاه به � جام من فضة ،فاس´سê دهقان ،كنا مع حذيفة باZدائن :قال
� Rم � ا°نيا ’’ :وقال ،والفضة ،ن÷ عن آنية اãهب - صB اهللا عليه وآ@ وسلم- رسول اهللا 

  . ‘‘ول�م � اآلخرة
قرأت � كتاب *زة بن حبيب ا�زlات  :أ*د بن Iمد قال عند ا�خاري أبو Iمأخرجه 

  اإلمام أبو حنيفة.  حدثنا
أQ الغنائم  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

ا�lFف أQ عبد اهللا بن Iمد بن a بن عبد ا�ر*ن  عنIمد بن a بن ميمون اZقري  عن
 عنأQ العباس أ*د بن Iمد بن سعيد بن عقدة  عنجعفر بن Iمد بن ا�سT عن لوي الع

اإلمام أQ حنيفة  عنفقرأت  ،سمعت أQ يقول: هذا كتاب *زة :فاطمة بنت Iمد بن حبيب قال
  .-ر4 اهللا عنه-

عبد ا�ر*ن بن  عن	سلم بن سا�م بن فbوز اÀهk  عنأبو حنيفة  ]�3�۱/�[ا�ديث:
; Qأ Bديث.  - فأتاهم بطعام ثم أتاهم ،أنهم نز�وا معه : دهقان :حذيفة بن ا;مان عن�  ا

أ*د بن  عنأQ العباس أ*د بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنعبد اهللا بن ا�زbo  عنحازم 

أQ الفضل أ*د بن خbون  نعا�افظ أبو عبد اهللا بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه
القا4 عمر بن ا�سن  عنأQ عبد اهللا أ*د بن دوست العالف  عنخا@ أa Q ا�اقالM  عن

 Mقري  عناألشناZيثم بن اRعنحكيم  عنأ*د بن عثمان  عنا  Çو	عنعبد اهللا بن  
  اإلمام أQ حنيفة.
   أQ حنيفة.القا4 عمر بن ا�سن األشناM بإسناده هذا إf وأخرجه
  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � 	سنده فرواه  وأخرجه

 قوم :جابر عنIارب بن دثار  عنأبو حنيفة  ]1/�3�۲[ا�ديث:
ً
 ،أنه دخل عليه يوما

 وخالً 
ً
و�وال  ،نهانا عن ا«�ف -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-إن رسول اهللا  :ثم قال ،فقرب Rم خäا

  . ‘‘نعم اإلدام اvل’’يقول:  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-فإM سمعت رسول اهللا  ؛ل�مذ�ك «�فت 
 عنأبيه  عناZنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة. عنسليمان بن أQ كرlمة 
اZنذر بن  عندة أQ العباس أ*د بن عق عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه
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  و	سعر بن كدام. ،أQ حنيفة عنسليمان بن أQ كرlمة  عنأبيه  عنIمد 
أ*د  عنسعيد بن أQ القاسم بن أ*د  عنا�افظ ا�سT بن خ�و � 	سنده  وأخرجه

سليمان بن أQ كرlمة ا�شاë  عنأبيه  عناZنذر بن Iمد  عنابن عقدة  عنبن Iمد بن سعيد 
  و	سعر بن كدام. ،نيفةاإلمام أQ ح عن

ال بأس بإخصاء ا�هائم إذا  :قال ،إبراهيم عن*اد  عنأبو حنيفة  ]3/�3�۳[ا�ديث:
  أرlد بها صالحها. 

وهو  ،أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه نأخذ عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-قول أQ حنيفة 

قال:  ،جده عنأبيه  عنبهز بن حكيم بن معاوlة  عنأبو حنيفة  ]5/�3�۴[ا�ديث:
وlل  ؛وlل � ي {دث فيكذب فيضحك به القوم’’ :- صB اهللا عليه وآ@ وسلم- قال رسول اهللا 

  . ‘‘وlل @ ،@
اZبارك  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده أخرجه 

 ßbبار ا�صÀعنبن عبد ا  Tس�عبد ا�صمد بن a بن Iمد بن  عنIمد بن اZظفر أQ ا
 عنإسحاق بن سليمان  عنa بن حرب اÀند�سابوري  عنعبد اZؤمن اÀند�سابوري 

  اإلمام أQ حنيفة.
أنه صحب  :-ر4 اهللا عنه-ابن 	سعود  عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]6/�3�۵[ا�ديث:

 -ر4 اهللا عنه-قال ابن 	سعود  ،�سالم علي�ما :قال ،رجًال من أهل اãمة فلما أراد أن يفارقه
  وعليك ا�سالم. 
ي�ره أن  :أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،وال بأس با�رد عليه ،ي¤تدئ اFZك با�سالم
قال: قال رسول  ،Q سعيد اvدريأ عنعطية العوß  عنأبو حنيفة  ]8/�3�۶[ا�ديث:

  . ‘‘ما جزر عنه اZاء ف�وا’’ -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اهللا 
 عنبن هشام ا عنأQ عبد اهللا Iمد بن 	وÇ  عنصالح  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

 �xحنيفة  عن{| بن ع Qر4 اهللا عنه-اإلمام أ-.  
ì ما جزر عنه اZاء وما  :قال ،هيمإبرا عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�3�۷/:�[ا�ديث:

  وال تأل ما ط$.  ،قذف به
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اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ

ال خÞ � bء �ا  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�3�۸/��[ا�ديث:
  ون � اZاء إال ا�سمك. ي�

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ

صB اهللا عليه وآ@ -اqr  عن§Öشة  عنعطاء  عنأبو حنيفة  ]�3�۹/)�[ا�ديث:
  . ‘‘وال فيه ماء يطهر ،ه بيت �س^� ا�يت ا�مام ما في’’ :أنه قال -وسلم

a بن  عنهناد بن إبراهيم  عنا�افظ أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري أخرجه 
ا�v بن أبان اRاشº عن صالح بن Iمد ال^مذي  عنIمد بن a  عنIمد بن a القائم 

  اإلمام أQ حنيفة.عن زفر بن اRذيل  عن	صعب بن اZقدام  عن
قال  :قالت ،§Öشة عن	�وق  عنa بن األقمر  عنأبو حنيفة  ]�3۲۰/��يث:[ا�د

  . ‘‘من سأ@ جاره أن يغرز خش¤ته : جداره فال يمنعه’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 
جعفر بن  عنأQ جعفر أ*د بن §صم  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده أخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة. عنالقاسم بن حسن  عنIمد بن عبد العزlز  عنIمد بن *اد القال�× 
وا°ه أQ طاهر  عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري � 	سنده  وأخرجه

أQ ب�ر أ*د بن  عنأQ القاسم عبيد اهللا بن أ*د بن عثمان ا�صßb  عنعبد ا�اæ بن Iمد 
 عنجعفر بن Iمد القال�×  عن بن أ*د بن غياث أI Qمد عبد اهللا عنإبراهيم بن شاذان 

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنالقاسم بن معن  عنIمد بن عبد العزlز 
 ،عبد ا�ر*ن بن أB; Q عنو *اد  ،أQ فروة عنأبو حنيفة  ]۱)�3/��[ا�ديث:

فأ¡  ،م د§ حذيفة �Fابث ،فأ¡ بطعام ،نزrا مع حذيفة بن ا;مان : دهقان باZدائن :قال
 .فقال حذيفة ،به فساءنا ما صنع ،فأخذ حذيفة اإلناء ف�ب بها وجهه ،�Fاب � إناء فضة

فطعمت عنده ثم  ،إM نزلت عليه � العام اZا4 :قال ،ال :قلنا ؟هل تدرون �م صنعت هذا
هللا عليه وآ@ صB ا- فأخøته أن رسول اهللا  ،فأتاF� Mاب � إناء من فضة ،دعوت �Fاب

 ؛وأن نل¤س ا�رlر وا°يباج ،وأن �Fب فيها ،نهانا أن نأل � آنية اãهب والفضة - وسلم
   .وrا � اآلخرة ،فإنها �لمTÊF � ا°نيا
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أبيه  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سنده أخرجه 
 öمد بن خا° بن خIا� عن öأبيه خا° بن خ ôõعن  qمد بن خا° ا�وهIاإلمام  عن

  .- ر4 اهللا عنه- أQ حنيفة 
ن÷ رسول  :أنه قال :حذيفة عنtاهد  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۲)�1/�3[ا�ديث:

وأن نل¤س  ،وأن نأل فيها ،أن �Fب � آنية اãهب والفضة -صB اهللا عليه وآ@ وسلم- اهللا 
  .‘‘T � ا°نيا ول�م � اآلخرة� �لمÊF’’ :فقال ،ا�رlر وا°يباج
 عنبن Iمد  عفرج عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة.  عنعبد اهللا بن ا�زbo  عنأبيه 
اإلمام  عنقرأت � كتاب إسماعيل بن *اد بن أQ حنيفة  :أ*د بن Iمد قال عن ورواه

  .-ر4 اهللا عنه-مام أQ حنيفة اإل عنأQ يوسف القا4 
ن÷  :أQ هرlرة عنسعيد بن اZسيب  عنا�زهري  عنأبو حنيفة  ]۳)�3/�3[ا�ديث:

  أو �Fب �شما@.  ،أن يأل ا�رجل �شما@  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 
أQ ب�ر أ*د بن a بن  عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري أخرجه 

أQ  عنعمر بن Iمد بن a اrاقدي  عنa بن Iمد بن ا�سT اZا��  عنبت اvطيب ثا
أQ §صم  عنو Iمد بن �شار �هما  ،Iمد بن اZثÚ عنعبد اهللا Iمد بن أ*د بن أQ ب�ر 

  .-ر4 اهللا عنه-اrعمان بن ثابت يعk أبا حنيفة  عنبن جرlج ا عن
ستقبل بهلول بن عمرو ا�صßb اZعروف باZجنون وهو أبو حنيفة ا ]۴)�5/�3[ا�ديث:

فقال  ،مثل Iمد بن جعفر ا�صادق وتأل وأنت تمÝ �س�ا :فقال أبو حنيفة ،يأل � ا�سوق
صB اهللا عليه وآ@ -ابن عمر قال: قال رسول اهللا  عننافع  عنما�ك بن أ�س  حدثنا :بهلول
  فلم يمكنk إال أن آل.  ،ا9 � كºولقيk اÀوع وغذ ‘‘مطل الغk ظلم’’ :-وسلم

أQ عبد  عنأQ سعيد أ*د بن أQ القاسم  عنا�افظ Iمد بن خ�و � 	سنده أخرجه 
عبد اهللا بن عن أQ صالح أ*د بن عبد اZلك بن a  عناهللا Iمد بن عبد اهللا ا�صوß ا�افظ 

 Mافظ  عنيوسف األصبها�إسماعيل بن  عند بن ما�ك Iمد بن Iمد بن أ* عنأQ عمر ا
  اإلمام أQ حنيفة.  عن	� بن إبراهيم  عنIمد القا4 
عثمان بن أ*د  عنأQ القاسم بن عبد العزlز بن a اvياط  عنابن خbون  عن ورواه

 öستمZمد بن عبد اهللا. و  عنرضوان بن أ*د بن غزوان  عنبن جعفر اIمد بن  حدثناI
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  اإلمام أQ حنيفة. عنأQ حذيفة  عنIمد بن 5لب بن حرب  عنهما أ*د الäار أبو ب�ر �
 عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ بن Iمد بن عبد اهللا األنصاري  وأخرجه

أQ ب�ر Iمد بن عن أQ ا�سن a بن Iمد بن أ*د ا°الل با�Kة  عنهناد بن إبراهيم 
 �jعنأ*د بن ما�ك االس I بن إبراهيم  عنمد ال�سوي إسماعيل بن �	عن  Qاإلمام أ

  .- ر4 اهللا عنه- حنيفة 
عبد اهللا  عنعلقمة بن 	رثد و *اد أنهما حدثاه  عنأبو حنيفة  ]۵)�6/�3[ا�ديث:

فإن  ؛ا�oوا � ì ظرف’’ :أنه قال -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr  عنأبيه  عنبن برlدة 
 وال {رمه

ً
  . ‘‘الظرف ال {ل شxئا

 عنعبد اهللا بن صالح  عنأ*د بن Iمد بن إسماعيل  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عن أQ عبد ا�ر*ن اvراساM عنا�ليث 

اهللا وÓ ’’ ،<ن نقش خاتم إبراهيم :*اد قال عنأبو حنيفة  ]۶)�8/�3[ا�ديث:
  و�ن خاتم إبراهيم من حديد.  .‘‘إبراهيم

وال  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمدعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
فأما ال�ساء فال بأس  ،يعجبنا أن نتختم باãهب وا�ديد وال �Ýء من ا�ö غb الفضة �لرجال

  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،Rن باãهب
<ن  :أبيه أنه قال عنمد بن اZن´F إبراهيم بن I عنأبو حنيفة  ]۷)�3/:)[ا�ديث:

  . ‘‘ال � إال اهللا’’ ،و�ن نقش خاتم *اد ‘‘�سم اهللا ا�ر*ن ا�رحيم’’ ،نقش خاتم 	�وق
ال نرى  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

 أن ينقش � اvاتم ذكر اهللا تعاf ما �م ي�ن آي
ً
فإن ذ�ك ال ي�ب� أن ي�ون � يده  ،ة تامةبأسا

  وهو قول أQ حنيفة. ،� اÀنابة واãي : غb وضوء
جده  عنأبيه  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö � 	سنده  وأخرجه

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنIمد بن خا°  عن
أنه <ن  - ر4 اهللا عنهما- ن عمر اب عننافع  عنأبو حنيفة  ]۸)�3/�)[ا�ديث:

  يأخذ من �يته. 
أQ القاسم  عنأQ سعيد بن أQ القاسم a بن أa Q  عنابن خ�و � 	سنده أخرجه 

عبد اهللا بن *اد  عنجعفر بن Iمد بن عبيد  عنأQ العباس بن عقدة  عنبن ا�الج 
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 ë��  .-ر4 اهللا عنه- حنيفة اإلمام أQ عنإسماعيل بن إبراهيم ا�صائغ بمكة  عنا
عبد  عنابن أQ �يح عن عبد اهللا بن أQ زlاد  عنأبو حنيفة  ]۹)�3/))[ا�ديث:

 ،وRا ابن من جعفر -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أن أسماء بنت عمxس أتت اqr  :اهللا بن عمر
ابk أخيك  : إM أûوف !يا رسول اهللا :فقالت -ر4 اهللا عنهم-وRا ابن من أQ ب�ر ا�صديق 

   ۔‘‘فلو <ن Þء �سبق القدر �سبقته العT .نعم’’ :قال ؟العT أفأرقيهما
  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

fأو من كتاب اهللا تعا fه نأخذ إذا <ن من ذكر اهللا تعاoمد: وI ثم قال،  Qوهو قول أ
  .-ر4 اهللا عنه- حنيفة 

 عنأبيه  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سنده  رجهوأخ
  .-ر*ه اهللا- اإلمام أQ حنيفة  عنIمد بن خا° ا�وهq  عنجده 

أن خباب بن األرت كوى ابنه  :إبراهيم عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�3۳۰/�)[ا�ديث:
   القرصة. عنعبد اهللا 

  أQ حنيفة. عن� اآلثار فرواه اإلمام Iمد بن ا�سن أخرجه 
ر4 اهللا - ابن عمر  عننافع  عنعبد اهللا  عنأبو حنيفة  ]۱��3/�)[ا�ديث:

  عن القزع.  - صB اهللا عليه وآ@ وسلم- ن÷ رسول اهللا  :قال ،- عنهما
 عنأI Qمد عبد اهللا بن Iمد ا°	ش�  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده أخرجه 

القزع أن  :قال - ا�ديث -اإلمام أQ حنيفة  عنصالح بن دينار  عناصح أ*د بن عبيد بن ن
  {لق بعض ا�شعر اãي : رأس ا�صq وl^ك بعضه. 

  ورواه
ً
 عنأQ ب�ر Iمد بن القاسم بن سليمان بن Iمد بن يوسف ا�رازي  عنأيضا

 MهرواZحنيفة. عن*زة بن إسماعيل  عنحفص بن عمر ا Qاإلمام أ  
اإلمام  عناZبارك بن عبد اÀبار ا�صßb  عنو عبد اهللا بن خ�و � 	سنده أب وأخرجه

  .-ر4 اهللا عنه- ا�افظ Iمد بن اZظفر بإسناده اZذكور إf أQ حنيفة  عنأI Qمد اÀوهري 
ر4 اهللا -ابن عباس  عنأم ثور  عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]۲�1/�3)[ا�ديث:

  إنما ين÷ با�شعر.  ؛ل اZرأة شعرها با�صوفال بأس أن تص :أنه قال -عنهما
أ*د بن Iمد بن سعيد  عنالقاسم بن Iمد ال^مذي  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

أ*د بن Iمد بن عبد اهللا بن Iمد بن إسماعيل عن و ،أبيه عنبن سعيد العوI  ßمد عن
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Qنا :قال � كتاب جدي ،ا°والGذ�ك قال �هم-  أخÊحنيفة. قال ن عأبو يوسف  - و Qاإلمام أ
أبو حنيفة إذا جاء با�ديث  :قال a بن اÀعد :قال القاسم بن عباد � حديثه :أبو Iمد ا�خاري
  جاء به مثل ا°ر. 

أQ  عنوجدت � كتاب *زة بن حبيب ا�زlات  :أ*د بن Iمد بن سعيد قال عن ورواه
 ال بأس با�وصل � ا�رأس إذا ’’ :حنيفة غb أنه قال

ً
  . ‘‘<ن صوفا

 عن{| بن ا�سن  حدثناقرأت � كتاب ا�سT بن a  :أ*د بن Iمد قال عن ورواه
  اإلمام أQ حنيفة.  عنأبيه حسن بن الفرات  عنزlاد 

أبيه سعيد بن أQ  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
  اإلمام أQ حنيفة.  عناÀهم 

  اإلمام أQ حنيفة.  عنا�ماM  عنن ا�سن أ*د ب عن ورواه
اإلمام  عنعبيد اهللا بن 	وÇ  عنأ*د بن حازم  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عن ورواه

  و�م يذكر أم ثور.  ،أQ حنيفة
 عنأسد بن عمرو  عنحسT بن Iمد  عنمنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة. 
  اإلمام أQ حنيفة.  عنأبيه  عنعمر بن إبراهيم  ا�سT بن عن ورواه
اإلمام  عنا�سن بن زlاد  عنأبيه  عنمنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه

  أQ حنيفة.
�F بن  عنأQ عبد اهللا Iمد بن Ø»  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

 Çو	قري  عنZعبد ا�ر*ن ا Qحنيفة.  عنأ Qاإلمام أ  
 عنأ*د بن إبراهيم بن خالد العسكري  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده  وأخرجه

 Qا°وال Çو	مد بن Iحنيفة. عنعباد بن صهيب  عن Qاإلمام أ  
 عناZبارك بن عبد اÀبار ا�صßb  عنأبو عبد اهللا بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

  ر بإسناده اZذكور إf أQ حنيفة. ا�افظ Iمد بن اZظف عنأI Qمد اÀوهري 
القا4 أQ العالء Iمد بن a  عنأQ ا�سن a بن أيوب  عنابن خ�و  ورواه

اإلمام  عناZقري  عن�F بن 	وÇ  عنأQ ب�ر أ*د بن جعفر بن *دان  عنا�واسطي 
  أQ حنيفة. 
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  .-ر4 اهللا عنه-فة اإلمام أQ حنيعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
 ،لعنت ا�واصلة :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۳�3/�3)[ا�ديث:

  وا�واشمة واZستوشمة.  ،واZحلل واZحلل @ ،واZستوصلة
أما  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  ،عرهاف: ال� تصل ا�شعر إf ش ،ا�واصلة
ً
وأما  .فهذا 	كروه عندنا وال بأس به إذا <ن صوفا

 فxسأل رجًال أن ي;وجها فيحللها @ ،اZحلل واZحلل @
ً
فهذا ال ي�ب�  ،فا�رجل يطلق ا	رأته ثالثا

  وا�واشمة ال� �شم ا�كفT وا�وجه فهذا �ا ال ي�ب� أن يفعل. .�لسائل وال �لمسئول أن يفعاله
أنه <ن ي�ره أن يوسم ا°ابة �  :إبراهيم عن*اد  عنو حنيفة أب ]۴�5/�3)[ا�ديث:

  أو ي�ب وجهها.  ،وجهها
. قال -ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  Iمد: وoه نأخذ.
أنه <ن  :-ر4 اهللا عنهما-ابن عمر  عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]۵�6/�3)[ا�ديث:

  ثم يقص ما .ت القبضة.  ،قبض : �يتهي
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

صB اهللا -أن أبا قحافة أ¡ اqr  :رجل عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]۶�8/�3)[ا�ديث:
  ار بيده إf نوا� �يته. وأش ‘‘!�و أخذتم’’ :قال فقال ،و�يته قد ان´Fت -عليه وآ@ وسلم
 عنجعفر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

   -ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة عن عبد اهللا بن ا�زbo  عنأبيه 
  ورواه

ً
 عنقرأت � كتاب إسماعيل بن *اد بن أQ حنيفة  :أ*د بن Iمد قال عنأيضا
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عن أQ يوسف القا4
�[ا�ديث::/�3�واصل بن عن  )"(عبد ا�ر*ن بن عمرو األوزاô عنأبو حنيفة  ]۷

 :من ا�شاة سبعا - صB اهللا عليه وآ@ وسلم- كره رسول اهللا  :tاهد أنه قالعن أÆ Qيلة 
صB اهللا عليه وآ@ - ن رسول اهللا و� .وا°م ،ن>يTواأل ،واãكر ،وا�يا ،والغدة ،واZثانة ،اZرارة
  {ب مقدمها.  - وسلم
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أa Q بن  عنأQ الفضل بن خbون  عنأبو عبد اهللا بن خ�و � 	سنده أخرجه 
إسماعيل بن توoة القزوkl  عنعبد اهللا بن طاهر القزوkl  عن إشjبأQ نK بن  عنشاذان 

  اإلمام أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن عن 
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه اإل وأخرجه

�3/��[ا�ديث:��ضب ا�لحية  :أبو حنيفة قال ]۸ qر بن �احيل ا�شع	رأيت §
  ورأيت عليه 	لحفة *راء.  ،با�ناء

عبد اهللا بن  عنن عقدة بأQ العباس  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه- أQ حنيفة  عنأQ {| ا�ماM  عنأبيه  عنن قتxبة إبراهيم ب

�[ا�ديث:(/�3�سأ«ه عن اvضاب  :إبراهيم قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]۹
.  ،بقلة طيبة :فقال ؟با�وسمة

ً
  و�م ير بذ�ك بأسا

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
�[ا�ديث:�رأيت  :قال ،عبد اهللا بن سعيد بن أQ سعيد اZقøي عنأبو حنيفة  ]�3۴۰/
صB اهللا عليه -رأيت رسول اهللا  :فقال ،يلون �يته با�صفرة -ر4 اهللا عنهما-عبد اهللا بن عمر 

  ففعله.  ،يفعل ذ�ك -وآ@ وسلم
ا�ارث بن  عنناM عبد اهللا بن منصور ا�ك عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM أخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنحسان بن إبراهيم  عنعبد اهللا ا�ار= 
 عنطارق بن شهاب  عنقxس بن 	سلم اÀد±  عنأبو حنيفة  ]�3�۱/��[ا�ديث:

علي�م ’’ :أنه قال - صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr  عن -ر4 اهللا عنه-عبد اهللا بن 	سعود 
  . ‘‘فإنها تقم من ì شجرة وفيها شفاء ؛بأ�ان ا�قر

أQ  عن{| بن إسماعيل بن ا�سن بن عثمان اRمداM  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
 Mما�  اإلمام أQ حنيفة. عنووÊيع  ،وأQ يوسف ،عبد اهللا بن اZبارك عن{| عبد ا�ميد ا

 ،و عبد اهللا بن اZبارك ،يهأب عنأQ {| ا�ماM  عنالقاسم بن عباد ال^مذي  عن ورواه
ن اهللا تعاf �م إ’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أQ حنيفة غb أنه قال: قال رسول اهللا  عنو وÊيع 

  . ‘‘فإنها تقم من ì ا�شجر ؛ي7ل داء إال أنزل معه ا°واء إال اRرم فعلي�م بأ�ان ا�قر
أQ هشام  عن| ا�لc �هما صالح بن Iمد األسدي و أQ أسامة زlد بن { عن ورواه

شعيب بن أيوب �هم  عنصالح بن أ*د بن أQ مقاتل القbاî عن Iمد بن يزlد ا�رفاô و
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  اإلمام أQ حنيفة.  عنأQ أسامة  عن
الفضل بن 	وÇ  عنيوسف بن ع�x  عنa بن ا�سT بن عقدة ا�خاري  عن ورواه

  . ‘‘فإنها ûلط من ì شجرة’’ :وقال ‘‘ا�سامو’’اإلمام أQ حنيفة غb أنه زاد فيه  عن
Iمد  عنأ*د بن Iمد بن حرب اZوصö  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا بن �lح  عن ورواه

  . ‘‘نها تأل من ì شجرإ’’ :أQ حنيفة غb أنه قال عنبن رoيعة 
Iمد بن رoيعة  عنع�x بن يوسف الطباع  عنبن أ*د بن أQ مقاتل  صالح عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة.  عن
 عنحاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن *يد  عنIمد بن إبراهيم بن زlاد  عن ورواه

   .اإلمام أQ حنيفة
  اإلمام أQ حنيفة.  عنأQ {| ا�ماM  عنشعيب بن أيوب  عنصالح بن أ*د  عن ورواه
 عنبية ط أ*د بن أQعن Iمد بن ع�x  عنIمد بن *دان ا°امغاM عن  ورواه

 :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اإلمام أQ حنيفة غb أنه قال: قال رسول اهللا  عنعمران بن عبيد 
 ؛فعلي�م بأ�ان ا�قر ،�م يضع اهللا سبحانه وتعاf � األرض داء إال وضع @ دواء غb ا�سام’’

  . ‘‘فإنها ûلط من ì شجر
صالح بن أ*د  عنو  ۔ارا©رديa بن حسن ا° عنصالح بن Iمد األسدي  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة.  عناZقري  عنعثمان بن سعيد �هما  عنبن أQ مقاتل 
شعيب بن حرب عن ا�سن بن ا��م القر2  عنIمد بن إبراهيم ا�رازي  عن ورواه

إال أنزل  �م ي7ل اهللا داء’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أQ حنيفة. غb أنه قال: قال رسول اهللا  عن
   )"( .‘‘فإنها ûلط من ì ا�شجر ؛فعلي�م بأ�ان ا�قر ،معه شفاء إال ا�سام واRرم

  ورواه
ً
  أQ حنيفة.  عنقرأت � كتاب *زة بن حبيب  :أ*د بن Iمد قال عنأيضا

  ورواه
ً
*اد بن أQ  عنصالح بن Iمد  عنصالح بن سعيد بن 	رداس ا�سلº عن أيضا

   حنيفة. اإلمام أQ عنحنيفة 
  ورواه

ً
أسد بن  عنÆعة بن عبد اهللا  عنIمد بن إسحاق ا�سمسار ا�خاري  عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة.  عنعمرو 
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اإلمام  عنا�سن بن زlاد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن �F ا�كندي  عن ورواه
  أQ حنيفة. 

اح بن Iارب ا�صب عنIمد بن مقاتل  عنأ*د بن عبد ا�ر*ن القال�×  عن ورواه
  اإلمام أQ حنيفة.  عن

سابق  عنأبيه  عنأQ فروة  عنجعفر بن Iمد بن 	وÇ  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
  أQ حنيفة.  عن

فقرأت فيه  ،هذا كتاب حسT بن a :ا�سن بن a قال عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
  مام أQ حنيفة.اإل عنأبيه ا�سن بن الفرات  عنزlاد  عن{| بن ا�سن  حدثنا

أبيه سعيد بن أQ  عنعمه  عنأبيه  عنمنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
  اإلمام أQ حنيفة.  عناÀهم 

اإلمام  عنأيوب بن هاM  عنأبيه  عنمنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
  أQ حنيفة. 

أبيه  عن � 	سنده ا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ وأخرجه
 öمد بن خا° بن خIعن  öعنأبيه خا° بن خ  qمد بن خا° ا�وهIحنيفة. عن Qاإلمام أ  

  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن � �سخته فرواه  وأخرجه
شعيب بن أQ أسامة  عنصالح بن أ*د  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة.  عن
فعلي�م ’’ :أQ حنيفة غb أنه قالعن صالح بن عثمان بن أQ عبد ا�ر*ن  عن رواهو

  . ‘‘بأ�ان اإلبل وا�قر
أQ حنيفة  عنIمد بن ا�رoيع  عنع�x بن يوسف  عنصالح بن أ*د  عن ورواه

  . ‘‘فإنهما يأالن من ì ا�شجرة ؛فعلي�م بأ�ان ا�قر واإلبل’’ :بإسناده أنه قال
  اإلمام أQ حنيفة. عناZقري  عنابن أQ م�xة  عنبن عقدة ا عن ورواه

 ،ووÊيع ،وا�سن بن زlاد ،اإلمام أQ حنيفة *زة بن حبيب ا�زlات عن ورواه :قال ا�افظ
  وIمد بن ا�سن.

 عنأQ ا�سT عبد ا�ر*ن بن سليمان  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده  وأخرجه
 عنعمرو بن a بن أQ ب�ر  عنإسماعيل بن a بن أQ ب�ر أQ العباس أ*د بن a بن 
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 ،إن اهللا تعاf �م يضع داء إال وضع @ شفاء’’ :أQ حنيفة بإسناده أنه قال عنa بن أQ ب�ر 
  . ‘‘فإنها ûلط من ì ا�شجر ؛فعلي�م بأ�ان ا�قر

  إلمام أQ حنيفة. ا عنعمر بن عمار  عنIمد بن ا�سT بن حفص بن عبد اÀبار  عن ورواه
{| بن عبد ا�ميد ا�ماM  عن�يح بن إبراهيم  عنIمد بن a بن <س  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة. عنوابن اZبارك  ،ووÊيع ،أبيه عن
اZبارك  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

 ßbبار ا�صÀمد  عنبن عبد اI Qوهري أÀذكورة  عناZظفر بأسانيده اZمد بن اI افظ�ا
  إf أQ حنيفة.

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ

ر*ن بن عبد ا� عنأQ فروة 	سلم بن سا�م اÀهk  عنأبو حنيفة  ]1/�3�۲�[ا�ديث:
B; Qداين :قال ،أZا مع حذيفة : دهقان باrاب ،فأ¡ بطعام فطعمنا منه ،نزF� ثم د§ حذيفة، 

أتدرون Zا صنعت  :فقال ،فساءنا ذ�ك ،فأخذ اإلناء ف�ب به وجهه ،فأ¡ �Fاب � إناء من فضة
فأخøته  ،F� Mاب فيهإM نزلت عليه � العام اZا4 فدعوت �Fاب فأتا :فقال .ال :فقلنا ؟هذا

 ،وأن �Fب فيها ،نهانا أن نأل � آنية اãهب والفضة -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أن رسول اهللا 
  وrا � اآلخرة.  ،فإنها �لمTÊF � ا°نيا ؛وأن نل¤س ا°يباج وا�رlر

 عن إبراهيم بن هاM عنعبد اهللا بن Iمد بن a ا�لc  عنا�خاري  أبو Iمدأخرجه 
 Çو	حنيفة.  عنعبيد اهللا بن  Qاإلمام أ  

عبيد اهللا بن  عنIمد بن إسحاق ا�كوß  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا بن �lح  عن ورواه
 Çو	حنيفة  عن Qاإلمام أ  

  أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن  عنIمد بن سالم  عنIمد بن رضوان  عن ورواه
اإلمام  عنا�سن بن زlاد  عنبن عمرو الفتح  عنسهل بن �F ا�كندي  عن ورواه

  أQ حنيفة.
اإلمام  عنأQ يوسف القا4  عن�F بن ا�و;د  عنIمد بن ا�سن الäار  عن ورواه

  أQ حنيفة. 
  اإلمام أQ حنيفة. عنأيوب بن هاM  عنأبيه  عنمنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
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 ،اإلمام أQ حنيفة. قال Iمد: وoه نأخذ عنرواه اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار ف وأخرجه
  وهو قول أQ حنيفة.

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه
وIمد بن إبراهيم  ،أQ القاسم زlد بن Iمد عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن  عنIمد بن شجاع ا�لy  عنبن حبxش �هما 
a بن معبد  عنأ*د بن عبد اهللا ا�كندي  عنا�سT بن ا�سT األنطاð  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن  عن
عبد ا�صمد بن شعيب  عنعبد ا�ر*ن  عنالقاسم بن ع�x ا�صفار بد	شق  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة.  عنجده  عنبن إسحاق 
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنأ*د بن اZحيا  عند بن نK أ* عن ورواه

أQ حجية {| بن عبد اهللا بن معاوlة اZعروف  عنأبو حنيفة  ]3/�3�۳�[ا�ديث:
أنه  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr  عن -ر4 اهللا عنه-أQ ذر  عنأQ األسود  عن باألجلح

  . ‘‘ا�ناء وا�كتم إن أحسن ما غbتم به ا�شعر’’ :قال
و إسماعيل  ،و *دان بن ذي اrون ،عبد ا�صمد بن الفضل عنأبو Iمد ا�خاري  أخرجه
  اإلمام أQ حنيفة.  عن	� بن إبراهيم  عنبن �F �هم 
  اإلمام أQ حنيفة.  عنعبد اهللا بن يزlد اZقري  عنIمد بن أQ رجاء ا�خاري  عن ورواه
 عناZعا< بن عمران  عناZهنا بن {| ا�شاë  عنلc أ*د بن صالح ا� عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة. 
  اإلمام أQ حنيفة  عنIمد بن ا�سن  عنIمد بن سالم  عنIمد بن رضوان  عن ورواه
  اإلمام أQ حنيفة. عن قرأت � كتاب *زة  :أ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM قال عن ورواه
{|  حدثنافقرأت فيه  ،هذا كتاب حسT بن a :ن a قالأ*د بن ا�سن ب عن ورواه

 Tاد بن حسن بن فرات  عنبن حسlحنيفة.  عنأبيه  عنز Qاإلمام أ  
سابق  عنأبيه  عنأQ فروة  عنجعفر بن Iمد بن 	وÇ  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه

  األسود. عن  :اإلمام أQ حنيفة إال أنه قال عن
  أQ حنيفة  عنأبيه  عنا�سن بن عمر بن إبراهيم  عنIمد أ*د بن  عنكذ�ك  ورواه
فقرأت  ،هذا كتاب جدي :Iمد بن عبد اهللا ا�Zو¸ قال عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
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   .أQ حنيفة عنفيه 
اإلمام  عنأQ يوسف القا4  عن�F بن ا�و;د  عنIمد بن ا�سن الäار  عن ورواه

  أQ حنيفة 
  أQ حنيفة.  عنأسد بن عمرو  عنÆعة بن عبد اهللا  عناق ا�خاري Iمد بن إسح عن ورواه
  اإلمام أQ حنيفة.  عنأيوب بن هاM  عنأبيه  عنمنذر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
ا�سن بن  عن و Iمد بن ب�b ا«ميº �هما ،{| بن إسماعيل ا�خاري عن ورواه

  حنيفة. اإلمام أQ عنا�سن بن زlاد  عن*اد 
 عنأبيه  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سنده  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن خا° ا�وهq  عنجده 
  اإلمام أQ حنيفة.  عناإلمام Iمد بن ا�سن � �سخته فرواه  وأخرجه
إسماعيل بن  عنيد أ*د بن Iمد بن سع عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة  عن	� بن إبراهيم  عنIمد 
Iمد بن  عنسعيد بن سليمان  عنa بن Iمد بن فستقة  عنa بن عبيد  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة.  عنا�سن 
  ورواه

ً
ماء بن ع�x العطار أس عنIمد بن a بن عكرمة  عنIمد بن Ø»  عنأيضا

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنان داؤد بن ا�زoرق عن
وسابق  ،وأسد بن عمرو ،وأبو يوسف ،وابن زlاد ،أQ حنيفة *زة عن قال ا�افظ ورواه

  وعبد العزlز بن خلف. ،واZعا< بن عمران ،الoøري
أQ الفضل أ*د بن  عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

القا4 أ*د بن a بن  عنأa Q ا�سن بن أ*د بن إبراهيم بن شاذان  عنا�سن بن خbون 
 عنا�سن بن زlاد  عنإدر�س بن إبراهيم  عنإبراهيم بن Iمد بن a  عن إشjبنK بن 

  اإلمام أQ حنيفة. 
أQ يعقوب إسماعيل بن أQ كثb ال�سوي  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة.  عنهيم 	� بن إبرا عن
  اإلمام أQ حنيفة. عنسابق  عنأبيه  عنأQ فروة  عنأ*د بن Iمد بن صدقة  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
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أم سلمة زوج  عنعثمان بن عبد اهللا بن 	وهب  عنأبو حنيفة  ]5/�3�۴�[ا�ديث:
 qrاهللا-ا Bاهللا عليه وآ@ -أنها خرجت إ;نا من شعر رسول اهللا  :-عليه وآ@ وسلم ص Bص
  فإذا هو Øضوب با�ناء وا�كتم.  -وسلم

أQ الفضل  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده أخرجه 
 إشjبد بن القا4 أQ نK أ* عنأa Q ا�سن بن شاذان  عنأ*د بن ا�سن بن خbون 

  أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن  عنإسماعيل بن توoة القزوkl  عنعبد اهللا بن طاهر  عن
  ورواه

ً
 عنعبد اهللا بن ا�سن اvالل  عنأQ القاسم و عبد اهللا ابk أ*د بن عمر  عنأيضا

  يفة.اإلمام أQ حن عنا�سن بن زlاد  عنIمد بن شجاع ا�لy  عنبن حبxش  �N$�FQtبن Iمد 
أQ ب�ر أ*د بن a بن  عنالقاI 4مد بن عبد ا�اæ األنصاري � 	سنده  وأخرجه
أQ  عنعبد اهللا بن عبيد اهللا ا�شاهد  عنالقا4 أQ عبد اهللا ا�صيمري  عنثابت اvطيب 

 عنأQ م�xة  عنأ*د بن عبد ا�رحيم  عنالعباس أ*د بن Iمد بن سعيد وهو ابن عقدة 
  أQ حنيفة. عنيو�س  عنعقبة بن 	كرم 

 ،عثمان بن عبد اهللا عناإلمام أQ حنيفة  عنIمد بن ا�سن  عن ورواه :قال اvطيب
  وهو ا�صواب.

  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
أبيه Iمد بن خا°  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ  وأخرجه

  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن خا° ا�وهq  عنأبيه خا° بن خö ا�ôõ عن اöv ن ب
  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � �سخته فرواه  وأخرجه

 عنجابر بن عبد اهللا األنصاري  عنأQ ا�زbo  عنأبو حنيفة  ]6/�3�۵�[ا�ديث:
 qrاهللا عليه وآ@ وسلم-ا Bل’’ :أنه قال -صvنعم اإلدام ا‘‘ .  

 عنجعفر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنخاقان بن ا�جاج  عنأبيه 

 عنأ*د بن Iمد بن سعيد اRمداM  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه
  اإلمام أQ حنيفة.  عنخاقان بن ا�جاج  عنأبيه  عنجعفر بن Iمد 

قال: قال  ،أبيه عنابن برlدة  عنعلقمة بن 	رثد  عنأبو حنيفة  ]8/�3�۶�[ا�ديث:
فقد أذن  ،زlارة القبور فزوروها عنكنت نهيت�م ’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 
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  ،Zحمد � زlارة قø أمه
ً
  . ‘‘وال تقو�وا هجرا

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  نعا�سن ابن زlاد � 	سنده أخرجه 
عبد اهللا بن  عنعلقمة  عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�3�۷/:�[ا�ديث:

 ’’ :أنه قال -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr  عن	سعود 
ً
  . ‘‘أما أنا فال آل متكئا

د بن أQ القاسم بن أ* عنا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده أخرجه 
Iمد بن إبراهيم عن عبد ا�ر*ن بن أ*د بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن  عنعمر بن Iمد 

  اإلمام أQ حنيفة.  عنا�سن بن زlاد  عنIمد بن شجاع ا�لy  عنبن حبxش ا�غوي 
أQ القاسم عبد اهللا بن أ*د بن  عنأQ ا�سن a بن ا�سT بن أيوب الäار  عن ورواه
أQ ب�ر Iمد بن إسحاق بن Iمد ا�اقر القطي� اZعروف  عنفرج ا�صßb عثمان بن ال

بن  حجاج عنيوسف بن سعيد بن 	سلم  عنأيوب بن يوسف بن يو�س الäار  عن�ساباط 
  اإلمام أQ حنيفة. عنشعبة  عنIمد 

القا4 أQ القاسم a بن  عنا�افظ أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري  وأخرجه
 عنأيوب بن يوسف بن يو�س  عنالقا4 أQ القاسم عمر بن Iمد بن إبراهيم  عنن ا«نوI ²س

  اإلمام أQ حنيفة. عنشعبة بن ا�جاج  عنحجاج بن Iمد  عنيوسف بن سعيد بن 	سلم 
-أQ هرlرة  عنسعيد بن اZسيب  عنا�زهري  عنأبو حنيفة  ]�3�۸/��[ا�ديث:

 ،إذا أل أحدÉم فليأل بيمينه’’ :أنه قال - عليه وآ@ وسلمصB اهللا-اqr  عن -ر4 اهللا عنه
  . ‘‘فإن ا�شيطان يأل �شما@ و�Fب �شما@ ؛وÒذا �ب فلFxب بيمينه

a بن  عنأQ عبد اهللا Iمد بن Ø»  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
اإلمام أQ حنيفة  عنق أQ فروة 	وÇ بن طار عنابن زlاد ا�لخº  عنأQ سعيد اÀندي 

  .- ر4 اهللا عنه- 
أبيه  عنعبيدة األنصاري  عنإسحاق بن ثابت  عنأبو حنيفة  ]�3�۹/)�[ا�ديث:

أنه 	ر � غزوة تبوك : نفر من  - صB اهللا عليه وآ@ وسلم- اqr  عنa بن ا�سT  عن
 Rم :قا�وا ،‘‘ما هؤالء’’ :فقال ،اxÀش يزفتون

ً
أن �oFوا � ا°باء وا�نتم فن÷  ،أصابوا �ابا

 شكوا إ;ه من ا«خمة فأذن Rم أن �oFوا فيها ون÷ عن �ب  ،اZزفتو
ً
فلما 	ر بهم راجعا

  ì 	سكر. 
أ*د بن  عنأQ العباس أ*د بن Iمد  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
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  اإلمام أQ حنيفة. عنعبد ا�واحد  عنحازم 
أQ سعيد بن Iمد بن  عنبن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده ا�افظ ا�سT  وأخرجه

أQ عروoة  عنأQ ب�ر األبهري  عنأQ ا�سT بن قشxش  عنعبد اZلك بن عبد القاهر 
 Mرا�  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عن Iمد بن ا�سن عنجده  عنا

أنه  -ر4 اهللا عنهما-ابن عباس  عنثابت ا�ناM  عنأبو حنيفة  ]�3۵۰/��[ا�ديث:
 ثم قال

ً
  وأحسن إ;ها �سن �نها.  ،إذا نالت ا�شاة من Þء اس´بان نفعه وèه � �نها :�ب �نا

أQ  عنالقاسم بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة.  عنأQ يوسف القا4  عنبالل 

أQ سعيد أ*د بن  عناهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده  ا�افظ أبو عبد وأخرجه
أQ العباس أ*د بن  عنأQ القاسم بن ا�الج  عنالقا4 أQ القاسم ا«نو²  عنعبد اÀبار 

اإلمام أQ  عن )"(عبد اهللا بن ميمون الطهوي عنأبيه  عنIمد بن عبد اهللا بن نوفل  عنعقدة 
  .-ر4 اهللا عنه- حنيفة 

ر4 - عبد اهللا بن 	سعود  عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�31۱/��ديث:[ا�
فإن اهللا �م  ،إن أوالدÉم و°وا : الفطرة فال تداووهم باvمر وال تغذوهم بها :أنه قال -اهللا عنه

  مهم : من سقاهم. إثوÒنما  ،£عل � رجس شفاء
أQ الفضل أ*د  عن� 	سنده ا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و أخرجه 

أQ عبد اهللا أ*د بن Iمد بن  عنخا@ أa Q ا�سن بن أ*د  عنبن ا�سن بن خbون 
أ*د بن عثمان  عنالقاسم بن زÊرlا  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  عندوست العالف 

  اإلمام أQ حنيفة. عنعبد اهللا  عنبن حكيم 
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عن� اآلثار فرواه اإلمام Iمد بن ا�سن  وأخرجه

  .-ر4 اهللا عنهم-أQ حنيفة  )Ë( ]أQ يوسف و[وهو قول  ،نأخذ
قال:  ،-ر4 اهللا عنه- أQ قتادة  عنزlد بن أسلم  عنأبو حنيفة  ]�1/�31۲[ا�ديث:

 qrاهللا عليه وآ@ وسلم-قال ا Bال أحب العقوق’’ :-ص‘‘ .  
Iمد  عنأ*د بن جعفر بن أ*د ا�كوß  عنظ طلحة بن Iمد � 	سنده ا�افأخرجه 
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  أQ حنيفة.  عنعبد اهللا بن ا�زbo  عن أبيه عن
 :قال ،زlد بن أسلم عنأQ حنيفة  عنا�صلت بن ا�جاج  ورواه :قال ا�افظ طلحة بن Iمد

 qrاهللا عليه وآ@ وسلم- سئل ا Bو�م يذكر فيها أبا قتادة . ‘‘ال أحبها’’ :قال ؟عن العقيقة - ص.  
 من غb ذكر أQ قتادة. عنأبو يوسف  ورواه

ً
  أQ حنيفة أيضا

أ*د بن Iمد  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده كذ�ك من غb ذكر أQ قتادة أخرجه 
 عنأQ حنيفة. عنIمد بن واصل  عنأبيه  عنا�سT بن عبد ا�ر*ن بن Iمد  عنبن سعيد 

 ‘‘ال أحب العقوق’’ :قال ؟عن العقيقة -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-سئل اqr  :زlد بن أسلم قال
  كأنه كره االسم. 
أQ  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده أخرجه 

 ßbبار ا�صÀبارك بن عبد اZا Tس�ا�افظ Iمد بن اZظفر  عنأI Qمد اÀوهري  عنا
 fحنيفة.بإسناده إ Qأ  

 عن�F بن ا�و;د  عنأQ ا�سن الø¸  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  وأخرجه
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنأQ يوسف القا4 
إن العقيقة  :Iمد ابن ا�نفية أنه قالعن رجل  عنأبو حنيفة  ]�3/�31۳[ا�ديث:
  فلما جاء اإلسالم رفضت.  ،<نت � اÀاهلية

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه خرجه أ
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ

<نت العقيقة �  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�5/�31۴[ا�ديث:
  فلما جاء اإلسالم رفضت.  ،اÀاهلية

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنآلثار فرواه اإلمام Iمد بن ا�سن � اأخرجه 
أن �ساء Éن  :أQ اRذيل 5لب بن اRذيل األودي عنأبو حنيفة  ]�6/�31۵[ا�ديث:

فإن ؛ دعهن’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-فقال @ رسول اهللا  ،مع جنازة فأراد عمر أن يطردهن
  . ‘‘العهد قرlب

Iمد بن أ*د  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عننده ا�افظ طلحة بن Iمد � 	سأخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنأQ يوسف القا4  عن�F بن ا�و;د  عنبن نعيم 

رأيت ابن  :قال ،سعيد بن جبb عنسا�م األفطس  عنأبو حنيفة  ]�8/�31۶[ا�ديث:
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  �Fب من فم القرoة وهو قائم.  -ر4 اهللا عنهما-عمر 
أبيه  عنافظ أبو ب�ر أ*د ابن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سنده ا�أخرجه 

 öمد بن خا° بن خIعن  öعنأبيه خا° بن خ  qمد بن خا° ا�وهIحنيفة. عن Qاإلمام أ  
§ئذ بن سعيد بن عبد اهللا  عنزlد بن أQ أنxسة  عنأبو حنيفة  ]�31۷/:1[ا�ديث:

أخذ قطعة من  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أن رسول اهللا  -عنه ر4 اهللا-أQ ا°رداء  عناKZي 
  . ‘‘هذان حرام : ذكور أم�’’ :ثم قال ،وقطعة من ذهب بيده األخرى ،حرlر بيده

عبيد  عنأ*د بن حازم  عنأQ العباس  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
 Çو	حنيفة. عناهللا بن  Qاإلمام أ  

Iمد بن شجاع  عنIمد بن إبراهيم  عند بن اZظفر � 	سنده ا�افظ Iم وأخرجه
 عن :أQ حنيفة غb أنه �م يذكر §ئذ بن سعيد وال أبا ا°رداء بل قال عنا�سن بن زlاد  عن

  ا�ديث. -صB اهللا عليه وآ@ وسلم- أن رسول اهللا  :رجل من أهل 	K عنزlد بن أQ أنxسة 
أQ ا�سT اZبارك  عنT بن خ�و ا�لc � 	سنده ا�افظ أبو عبد اهللا ا�س وأخرجه

 ßbبار ا�صÀوهري  عنبن عبد اÀمد اI Qحنيفة. عن أ Qأ fظفر بإسناده إZمد بن اI افظ�  ا
ا�سن بن  عن{| بن إسماعيل اÀرlري  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM  وأخرجه

  م أQ حنيفة.اإلما عنIمد بن ا�سن  عنإسماعيل اÀرlري 
Iمد بن اZظفر  أQ حنيفة كما أخرجه عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

رجل من أهل  عنزlد بن أQ أنxسة  عن :وال أبا ا°رداء بل قال ،فلم يذكر §ئذ بن عبد اهللا
K	:  اهللا عليه وآ@ وسلم-أن رسول اهللا Bديث.  -ص�  ا

  اإلمام أQ حنيفة. عن	سنده  ا�سن بن زlاد � وأخرجه
كأM  :أ�س بن ما�ك قال عنيزlد بن عبد ا�ر*ن  عنأبو حنيفة  ]1�/�31۸[ا�ديث:

�ية أQ قحافة كأنها èام عرفج من شدة *رتها.  fأنظر إ  
إسحاق بن  عنأQ العباس أ*د بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن  عنأQ سليمان  عنه أبي عنإبراهيم الفراد�× 
أQ القاسم  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

Iمد بن إبراهيم  عنعبد ا�ر*ن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن اvالل  عنبن أ*د بن عمر 
  اإلمام أQ حنيفة.  عنا�سن بن زlاد  عنلy أQ عبد اهللا Iمد بن شجاع ا� عنا�غوي 
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أQ  عنأQ ب�ر األبهري  عنأI Qمد اÀوهري  عنأQ طالب بن يوسف  عن ورواه
 Mرا�  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن  عنجده  عنعروoة ا

  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
  اإلمام أQ حنيفة. عنرواه � �سخته ف وأخرجه
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه

-§Öشة  عنعمرو بن ميمون  عنزlاد بن عالقة  عنأبو حنيفة  ]�31۹/)1[ا�ديث:
  أميطي عنه األذى.  :فقالت ،أن ا	رأة سأ«ها أحف وج: :-ر4 اهللا عنها

Iمد بن  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عن� 	سنده ا�افظ طلحة بن Iمد أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن  عنا�سن بن إسماعيل  عنإسماعيل 

  .-ر4 اهللا عنهما-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
أن  -عنها ر4 اهللا-§Öشة  عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�3۶۰/�1[ا�ديث:

  أميطي عنك األذى.  :فقالت )"(ا	رأة سأ«ها أحف وج:
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد ابن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

-أ� برأس ا�سT بن a  :قال ،Iمد بن قxس عنأبو حنيفة  ]1�/�33۱[ا�ديث:
  قد نصل من ا�وسمة. فنظرت إf رأسه و�يته  -ر4 اهللا تعاf عنهما

وعبد اهللا ابk أ*د  ،األخوlن أQ القاسم عنا�افظ ا�سT بن خ�و � 	سنده أخرجه 
Iمد بن إبراهيم بن  عنعبد ا�ر*ن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سT اvالل  عنبن عمر 

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد  عنأQ عبد اهللا Iمد بن شجاع  عنحبxش 
أQ سعيد بن أQ القاسم  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن خ�و � 	سنده  وأخرجه

Iمد بن  عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عنأQ القاسم بن ا�الج  عنa بن أa Q ا�Kي  عن
  اإلمام أQ حنيفة. عنأيوب بن سوlد  عنIمد بن يزlد العوß  عنعبيد 

  اإلمام أQ حنيفة. عنر فرواه اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثا وأخرجه
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه

أنه اس^?  :-ر4 اهللا عنهما-ابن عمر  عننافع  عنأبو حنيفة  ]11/�33۲[ا�ديث:
  وأخذ من �يته.  ،اكتوىو ،من ا�مة
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أQ حنيفة ثم قال Iمد: وoه  اإلمام عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  وهو قول أQ حنيفة. ،نأخذ

جاء إf عمر قوم عليهم  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]13/�33۳[ا�ديث:
أنه ال يصلح ا�رlر إال هكذا ثالث أصابع أو  ؛جئتمو� � زي أهل اrار :فقال ،ا�رlر وا°يباج

  أرoع. هذا معÚ ا�ديث. 
أQ القاسم بن أ*د بن عمر  عنأبو عبد اهللا ا�سT بن خ�و � 	سنده  ا�افظأخرجه 

Iمد  عنIمد بن إبراهيم ا�غوي  عنعبد ا�ر*ن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن اvالل  عن
 yاد  عنبن شجاع ا�لlسن بن ز�  اإلمام أQ حنيفة. عنا

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه
ر4 اهللا -عمر بن اvطاب  عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]15/�33۴�ديث:[ا

 ففتح اهللا عليهم -عنه
ً
 - ر4 اهللا عنه-فلما أقبلوا بلغ ذ�ك عمر  ،فأصابوا غنائم ،أنه بعث جxشا

فلما  ،فخرج باrاس لxستقبلهم فل¤سوا ما معهم من ا�رlر وا°يباج ،وأنهم قد قرoوا من اZدينة
فلما رأوا غضب عمر ألقوها وأقبلوا يعتذرون من  .ألقوا ثياب أهل اrار :ضب ثم قالرآهم غ

إنما ل¤سناها ل@lك ما أفاء اهللا علينا ف� ذ�ك عمر ثم رخص � األصبع منه  :وقا�وا ،ذ�ك
Tعة.  ،وا�الثة ،واألصبعoواألر  

بن Iمد األزدي ا�سT  عناZنذر بن Iمد  عنالقا4 عمر بن ا�سن األشناM أخرجه 
  أQ حنيفة. عنأQ يوسف وأسد بن عمرو  عن

أQ الفضل أ*د بن ا�سن بن  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن خ�و � 	سنده  وأخرجه
  القا4 األشناM بإسناده إf أQ حنيفة. عنخا@ أa Q ا�سن بن أ*د ا�اقالM  عنخbون 

  أQ حنيفة. عنثار فرواه اإلمام Iمد بن ا�سن � اآل وأخرجه
سأل ©b سعيد بن جبb  :سليمان بن اZغbة قال عنأبو حنيفة  ]16/�33۵[ا�ديث:

بنوه وoناته  ،5ب حذيفة بن ا;مان غيبة فك× :فقال سعيد ؟وأنا جا�س عنده عن ل¤س ا�رlر
  ا�رlر فلما قدم أ	ر به ف7ع عن اãكور وترك : اإلناث.  ،قمص

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنم Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه اإلماأخرجه 
قال: قال عبد اهللا بن 	سعود  ،إبراهيم عن*اد  عنأبو حنيفة  ]18/�33۶[ا�ديث:

أو  ،اتقوا ا�شهرتT � ا�لباس أن يتواضع أحدÉم ح� يل¤س ا�صوف :- ر4 اهللا عنه- 
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  ي´بخ^ ح� يل¤س ا�رlر.
 ،أن عثمان بن عفان :اRيثم بن أQ اRيثم عنأبو حنيفة  ]�33۷/:3[ا�ديث:

 ،وا�سT بن a ،وعمران بن حصT ،وأ�س بن ما�ك ،وأبا هرlرة ،وعبد ا�ر*ن بن عوف
 
ً
  <نوا يل¤سون اvز.  ،- ر4 اهللا عنهم- و�{ا

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
أنه  :عبد اهللا بن أQ أو- عنسعيد بن اZرزoان  عنأبو حنيفة  ]3�/�33۸[ا�ديث:

  <ن يل¤س اvز. 
  اإلمام أQ حنيفة. عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه

د اهللا بن سليمان بن اZغbة القx× ا�كوß عب عنأبو حنيفة  ]�33۹/)3[ا�ديث:
أنه 5ب حذيفة بن ا;مان فاك´� و°ه قمص ا�رlر ثم قدم فأ	ر اãكور  :سعيد بن جبb عن

  وأقرها : اإلناث.  ،منهم ب7عه
Iمد بن عبيد بن عتبة  عنأ*د بن Iمد  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة.  عنأسد بن عمرو  نعفروة بن أQ اZغراء  عن
  ورواه

ً
اإلمام  عنعبيد اهللا بن ا�زbo  عنأ*د بن حازم  عنIمد  أ*د بن عنأيضا

  أQ حنيفة.
أنها  :-ر4 اهللا عنها-§Öشة  عنعمرو بن دينار  عنأبو حنيفة  ]�3۷۰/�3[ا�ديث:

  اãهب. بوأن ابن عمر حB بناته  ،حلت أخواتها اãهب
أQ القاسم  عنبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده أأخرجه 

عبد ا�ر*ن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن اvالل  عنوأخيه عبد اهللا ابk أ*د بن عمر 
ا�سن بن زlاد  عنأQ عبد اهللا Iمد بن شجاع ا�لy  عنIمد بن إبراهيم بن حبxش  عن
  اإلمام أQ حنيفة. عن

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عنمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه اإل وأخرجه
  .-ر*ه اهللا تعاf-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ

  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه
 عنأQ األحوص  عن§	ر ا�شعq  عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]3�/�35۱[ا�ديث:
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اتقوا ’’قال:  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-أن رسول اهللا  -4 اهللا عنهر-عبد اهللا بن 	سعود 
 
ً
   .‘‘فإنهما من ا�xZ اãي �أل§جم ؛ا�كعبT ا� ين يزجران زجرا

 عنأQ العباس أ*د بن Iمد بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
اإلمام  عنأبيه  عنسا�م ا�لc ا�سن بن �F بن  عنا�سT بن عبد ا�ر*ن بن Iمد األزدي 

  أQ حنيفة.
أQ القاسم  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

أQ  عنأQ القاسم بن ا�الج  عنأQ القاسم a بن أa Q ا�Kي  عنبن أ*د بن عمر 
ا�سن بن �F  عنن Iمد األزدي ا�سT بن عبد ا�ر*ن ب عنالعباس أ*د بن Iمد بن عقدة 

   ۔اإلمام أQ حنيفة عنأبيه  عن
 بإسناده إf أQ العباس بن عقدة  ورواه

ً
أسد بن  عنفروة  Iمد بن عبد اهللا بن عنأيضا

  اإلمام أQ حنيفة. عنعمرو 
ر4 اهللا -عبد اهللا بن عمر  عنعطية العوß  عنأبو حنيفة  ]31/�35۲[ا�ديث:

 ،Þء يصنعه اZجوس من أ�ان اZعز :قال ؟ما اBÀ :فقال ؟سأ@ عن اBÀأن سائًال  :-عنهما
  اذكر اسم اهللا تعاf و�.  :فقال

فاطمة بنت Iمد  عنأQ العباس بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنعمها *زة بن حبيب ا�زlات  عنبن حبيب 

  اإلمام أQ حنيفة. عن�سن � اآلثار فرواه اإلمام Iمد بن ا وأخرجه
قال: قال  ،-ر4 اهللا عنه-أQ هرlرة  عن [عن عطاء] أبو حنيفة ]33/�35۳[ا�ديث:

 ’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-رسول اهللا 
ً
 تزدد حبا

ً
  . ‘‘زر غبا

أI Qمد ا�سن  عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري � 	سنده أخرجه 
�أQ ب�ر أ*د بن Iمد ا��اب  عن )"(أQ حفص عمر بن إبراهيم اZقري ا�كتاM عنموي ا

العباس بن الفضل  عنأQ حفص Iمد بن عبد العزlز بن اZبارك القx×  عنا°ينوري 
  اإلمام أQ حنيفة.  عنIمد بن ا�سن  عناألنصاري 

Q ا�سI Tمد بن عبد اهللا أ عنأQ ا�سT أ*د بن Iمد بن أ*د اZقري  عن ورواه
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 عنIمد بن عبد العزlز  عنأQ ب�ر أ*د بن Iمد ا��اب ا°ينوري  عنبن ا�سT ا°قاق 
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنIمد بن ا�سن  عنالعباس بن الفضل 
عبد  عنطارق بن شهاب  عنقxس بن 	سلم  عنأبو حنيفة  ]35/�35۴[ا�ديث:

تداووا عباد ’’ :-صB اهللا عليه وآ@ وسلم-قال: قال رسول اهللا  -ر4 اهللا عنه- اهللا بن 	سعود
  . ‘‘فإن اهللا �م ي7ل داء إال وأنزل @ شفاء ؛اهللا

 داؤد بن {| عنأQ العباس بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
وأيوب الطا9  ، حنيفةاإلمام أQ عنأبيه  عنعمر بن *اد  عنIمد بن عبيد اrحاس  عن

  .- ر4 اهللا عنهم- 
 ،<ن أبو العوجاء : العشور :قال ،Iمد بن قxس عنأبو حنيفة  ]36/�35۵[ا�ديث:

 إf الطعام يصنعه فيجيبه. 
ً
 �Zوق و�ن يدعو 	�وقا

ً
  و�ن صديقا

 أQ عنأ*د بن عبد اÀبار  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن خ�و � 	سنده أخرجه 
ع�x بن عبد اهللا بن  عنأQ العباس بن عقدة  عنأQ القاسم بن ا�الج  عنالقاسم ا«نو² 

 عنزlد بن ا�ارث ا�كوß  عنرoيعة بن يزlد األزدي  عنعمb بن عمار ا�صابري  عنهياج 
  اإلمام أQ حنيفة. 

Iمد: اإلمام أQ حنيفة. ثم قال  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
 بعينه أو يعلم أن  )"( [بذ�ك]وهو قول أQ حنيفة أنه ال بأس  ،وoه نأخذ

ً
ما �م يعرف خبxثا

  أÁ ما@ خبيث.
إذا دخلت : ا�رجل  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]38/�35۶[ا�ديث:

  ف� من طعامه وا�ب من �ابه وال �سأ@. 
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنر فرواه اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثاأخرجه 

نه <ن يقول: إذا دخلت إ :قال ،إبراهيم عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�35۷/:5[ا�ديث:
  وال �سأ@ ما �م �س^ب. ،بيت ا	رء 	سلم ف� من طعامه وا�ب من �ابه

Iمد: وoه اإلمام أQ حنيفة. ثم قال  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ

أنه خرج إf زهb بن عبد اهللا  :إبراهيم عن*اد  عنأبو حنيفة  ]5�/�35۸[ا�ديث:
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 .MمداRًال : حلوان يطلب جائزته هو وذر ا	األزدي و�ن §  
Iمد: وoه اإلمام أQ حنيفة. ثم قال  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

. ،نأخذ
ً
 حراما

ً
 معينا

ً
  وال بأس بقبول اÀوائز من العمال ما �م يعرف شxئا

رأيت إبراهيم  :العالء بن زهb بن عبد اهللا أنه قالعن أبو حنيفة  ]�35۹/)5[ا�ديث:
   .اrخ� أ¡ وا°ي وهو : حلوان يطلب جائزته فأجازه

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
ال بأس ©وائز  :إبراهيم أنه قالعن *اد عن أبو حنيفة  ]�3۸۰/�5[ا�ديث:

  :قال ؟فإن <ن العشار أو مثله :قلت :قال ،العمال
ً
إذا �م ي�ن ما يعطيك غصبه بعينه 	سلما

 فاقبل. 
ً
  أو معاهدا

واهللا  -ر4 اهللا عنه-مام أQ حنيفة اإل عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  سبحانه وتعاf أعلم با�صواب.
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  ا�اب ا[اسع وا�الثون
  وا`وار_ث ،� ا�وصايا

-أن رسول اهللا  - ر4 اهللا عنه-جابر  عنأQ ا�زbo  عنأبو حنيفة  ]�36۱/�[ا�ديث:
  . ‘‘بده أو أمتهال يرث اZسلم اKrاM إال أن ي�ون ع’’قال:  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم

عبد  عنا�سن بن جعفر القرÞ  عنصالح بن أQ رميح  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنأQ معاوlة  عنا�ميد بن صالح 

  ا�كفن من Æيع اZال.  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�36۲/)[ا�ديث:
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عنن � اآلثار فرواه اإلمام Iمد بن ا�سأخرجه 

  .-ر4 اهللا عنه- وهو قول أQ حنيفة  ،يبدأ به قبل ا°ين وا�وصية .نأخذ
 ،ما أو6 به اZيت من وصية :قال ،إبراهيم عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�36۳/�[ا�ديث:

   .�شاء ا�ورثة أو <ن عليه نذر أو صوم أو كفارة يمT فهو من ا�لث إال أن
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

ة أو غb ذ�ك ووÊذ�ك ما أو6 به من حجة فرlضة أو زÊ :وهو قول أQ حنيفة. ثم قال Iمد ،نأخذ
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،فهو من ا�لث إال أن £&ها ا�ورثة فيجوز من Æيع اZال

 ،يبدأ بالعتق من ا�وصية :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�36۴/�[ا�ديث:
  فإن فضل Þء من ا�لث قسم بT أهل ا�وصية. 

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،� اZرض وا«دبb )"(اتتنأخذ � العتق ا�

ما أو6 به اZيت من نذر  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]1/�36۵[ا�ديث:
  أو رقبة فمن ثلث ما@. 

  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
ا�بB إذا أوصت و�  :راهيم أنه قالإب عن*اد  عنأبو حنيفة  ]3/�36۶[ا�ديث:

  تطلق ثم ماتت فوصيتها من ا�لث. 
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يعk  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،لك ا�ال فهو من ا�لثتبذ�ك ما وهبت أو تصدقت � 

إبراهيم � ا�رجل �ش^ي ابنه عند اZوت عن *اد  عنة أبو حنيف ]5/�36۷[ا�ديث:
وÒن <ن  ،وÒن <ن ثمنه دون ا�لث ورث ،أنه إن بلغ اãي أعطى فيه ثلث ما@ ورث :بألف درهم

  أÁ من ا�لث واس´سÞ � Cء �م يرث. 
�ه هذا  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمدعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 ،وقيمته دين عليه فيحاسب منها مbاثه ،فإنه يرث � ذ�ك �ه :وأما � قوrا ،قول أQ حنيفة

ورقبته وصية @ فال ي�ون  ،ألنه وارث ؛وlأخذ فضًال إن <ن @ ،وlؤدي فضًال إن <ن عليه دين
  �وارث وصية.

 عن ا�كوß أQ عمر tا° بن سعيد بن عمb اRمداM عنأبو حنيفة  ]6/�36۸[ا�ديث:
 qح قال عنا�شعl�:  طابvميل إال ب¤ينة.  ال تورث :أن - ر4 اهللا عنه- كتب إ± عمر بن ا�  ا

�F  عنأQ عبد اهللا Iمد بن Ø» العطار  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
 Çو	قري  عنبن Zحنيفة.  عنا Qاإلمام أ  

 عنIمد بن إسحاق  عنيوسف اÀع~  Iمد بن عنأQ العباس بن عقدة  عن ورواه
  . -ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة عن أسد بن عمرو 

 أسد بن عمرو  ورواه :قال ا�افظ
ً
  tا°. عنأيضا

قال: قال  ،-ر4 اهللا عنهما- ابن عباس  عنطاوس  عنأبو حنيفة  ]8/�36۹[ا�ديث:
 qrاهللا عليه وآ@ وسلم-ا Bقوا الفرائض بأهلها’’ -ص�  .‘‘فما ب� فهو ألو" رجل ذكر أ

جندل بن  عنأ*د بن a اÀزار  عنصالح بن أQ رميح  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  اإلمام أQ حنيفة. عنهالل بن a  عنوالق 

 متصال كتب إDf  عنقال أبو Iمد ا�خاري أن أبا حنيفة يروي 
ً
صالح بن  طاوس سما§

سمعت عبد اهللا  :قال ،ري خا° بن أ�س من و° أ�س بن ما�كأبو *زة األنصا حدثنا :أQ رميح
  ،القاسم :قال ؟من أدرÊت من ا�كøاء :يقول: قلت ألQ حنيفة )"(بن داؤد

ً
  ،وساZا

ً
 ،وعكرمة ،وطاوسا
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ً
 ،وقتادة ،وعطاء ،وأبا ا�زbo ،وعمرو بن دينار ،وا�سن ا�Kي ،وعبد اهللا بن دينار ،و	كحوال

 وأمثاRم.و ،وا�شعq ،وÒبراهيم
ً
  )"( نافعا

عبد اهللا بن  عنأبيه  عنالقاسم بن عبد ا�ر*ن  عنأبو حنيفة  ]�3۹۰/:�[ا�ديث:
 ،ثم يردونها بعد 	وته ،ا�ورثة � حياته )Ë(ج&هاي� ا�رجل يوE بوصية ف -ر4 اهللا عنه-	سعود 

  كرة ال £وز. ذ�ك ا« :قال
أQ الفضل أ*د بن  عنلc � 	سنده أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�أخرجه 

عبد اهللا بن  عن إشjبأQ نK أ*د بن  عنأa Q ا�سن بن شاذان  عنا�سن بن خbون 
  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن  عنإسماعيل بن توoة القزوkl  عنطاهر 

 ،وoه نأخذ أQ حنيفة. ثم قال Iمد: عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
إجازة ا�ورثة قبل اZوت لxس �Ýء فإن أجازوه بعد اZوت و� �وارث أو أÁ من ا�لث فذ�ك 

  .- ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،جائز ولxس Rم أن يرجعوا
سعد بن أQ وقاص  عنأبيه  عنعطاء بن ا�سائب  عنأبو حنيفة  ]�38۱/��[ا�ديث:

فقلت  ،يعودM � 	رض -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-اqr  ل Da دخ :قال ،-عنهتعاf ر4 اهللا -
 !نعم’’ :قال ،فبثلثه :قلت ‘‘ال’’ :قال ،فبنصفه :قلت ‘‘ال ’’:قال ؟أوE بما± �ه !يا رسول اهللا :@

  . ‘‘وا�لث كثb أو كبb ال تدع أهلك يتكففون اrاس
عبد ا�رحيم  عنال^مذي  �lح عنIمد بن أQ رميح  عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة.  عنإسماعيل بن {| بن عبيد اهللا  عنبن حبيب ا�غدادي 
  ورواه

ً
 عنIمد بن ا�سن  عنأ*د بن حفص  عنهارون بن هشام ا�خاري  عنأيضا
  اإلمام أQ حنيفة. 

 عن*اد بن أQ حنيفة. عنصالح بن Iمد  عنالقاسم بن عباد ال^مذي  عن ورواه
   ۔اإلمام أQ حنيفة

كتاب جدي *زة  هذا :فاطمة بنت Iمد بن حبيب قالت عنأ*د بن Iمد  عن ورواه
  أبو حنيفة.  حدثنافقرأت فيه  ،بن حبيب
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أQ يوسف  عنسليمان بن داؤد ا�زهراM  عنIمد بن إبراهيم بن زlاد ا�رازي  عن ورواه
  وا�لث كثb. -إf قو@-اإلمام أQ حنيفة.  عن

أQ  عنعبد اهللا بن ا�زbo  عنأبيه  عنجعفر بن Iمد  عنأ*د بن Iمد  عن اهورو
  . ‘‘خb من أن تدعهم §لة يتكففون اrاس ،إنك أن تدع أهلك bF’’حنيفة وزاد فيه 

اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد  عنالفتح بن عمرو  عنسهل بن �F  عن ورواه
  با�لفظ األول. 

اإلمام  عنا�سن بن زlاد  عنا�و;د بن *اد  عنإسماعيل اRمداM {| بن  عن ورواه
  أQ حنيفة.

عبد اهللا  عنإبراهيم بن Iمد بن شهاب  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده  وأخرجه
  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن  عنأبيه  عنبن عبد ا�ر*ن بن واقد 

 ،وعبد اهللا بن ا�زbo ،و*اد بن أQ حنيفة ،اتأQ حنيفة *زة ا�زl عن ورواه :قال ا�افظ
  .-ر*هم اهللا تعاf-وأسد بن عمرو  ،وأبو يوسف ،وعبد العزlز بن خا° ،وا�سن بن زlاد
أQ القاسم بن أ*د  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن خ�و ا�لc � 	سنده  وأخرجه

Iمد بن إبراهيم  عنن أ*د بن عمر عبد ا�ر*ن ب عنعبد اهللا بن ا�سن اvالل  عنبن عمر 
  اإلمام أQ حنيفة.  عنا�سن بن زlاد  عنIمد بن شجاع  عنا�غوي 

أQ  عنأQ ب�ر األبهري  عنأI Qمد اÀوهري  عنأQ طالب بن يوسف  عن ورواه
 Mرا�  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا�سن  عنجده عنعروoة ا

إسحاق بن  عن�F بن 	وÇ األسدي  عنناM القا4 عمر بن ا�سن األش وأخرجه
 öهjعنمنذر ا�  Mباxسن ا�ش�  اإلمام أQ حنيفة. عنIمد بن ا

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه
وارث أن ولxس �ل ،فإن أجازت ا�ورثة بعد 	وته جازت ،نأخذ ال �وز ا�وصية بأÁ من ا�لث

  يرجع فيما أجاز.
  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه
أبيه  عنا�افظ أبو ب�ر أ*د بن Iمد بن خا° بن خö ا�ôõ � 	سنده  وأخرجه

 öمد بن خا° بن خIعن  öعنأبيه خا° بن خ  qمد بن خا° ا�وهIحنيفة. عن Qاإلمام أ  
  .- ر4 اهللا عنهما- اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن ا�شxباM � �سخته فرواه اإلمام Iمد بن  وأخرجه



 
 #"Ë ا�اب ا«اسع وا�الثون � ا�وصايا و... ممام األعظجامع 	سانيد اإل

§Öشة  عن	�وق  عن§	ر ا�شعq  عناRيثم  عنأبو حنيفة  ]�38۲/)�[ا�ديث:
Z: ﴿ cا نزل :قالت  d  `  e  f  g h  i e  *  j
عزل من <ن يتو"  )"( ﴾

ف7لت اآلية ا�انية فخفف  ،وخافوا اإلثم : أنفسهم ،ا;تا4 فلم يقرoوها فشق عليهم حفظها
h عليهم. ﴿  k l  �
 m  n  o p
 ﴾ )Ë( فسهل ذ�ك.  ،اآلية  

أQ تمام ا�سكري  عنهيم بن زlاد ا�رازي Iمد بن إبرا عنأبو Iمد ا�خاري أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنأبيه  عن

 :�lح أنه قال عنا�شعq  عنtا° بن سعيد  عنأبو حنيفة  ]�38۳/��[ا�ديث:
  ال تورث ا�ميل إال ب¤ينة.  :أن -ر4 اهللا عنه-كتب إ± عمر بن اvطاب 

أQ ا�سن  عنIمد بن خ�و ا�لc � 	سنده  أبو عبد اهللا ا�سT بن ا�افظأخرجه 
 Tس�أQ ب�ر أ*د  عنالقا4 أQ العالء Iمد بن a ا�واسطي  عنأQ أيوب  عنa بن ا

  اإلمام أQ حنيفة. عنأQ عبد ا�ر*ن اZقري  عن�F بن 	وÇ  عنبن جعفر بن *دان 
م أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه اإلماعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

 ،فال ي�ون ابنها بقوRا إال ب¤ينة ‘‘هو ابk’’اZرأة �سG ومعها صq .مله تقول  :نأخذ وا�ميل
  )Î( وlلزم ال�سب �زوجها. ،وتقبل : والدتها شهادة ا	رأة حرة 	سلمة

�حبيل بن 	سلم  عنإسماعيل بن عياش  عنأبو حنيفة  ]�38۴/��[ا�ديث:
يقول  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم-سمعت رسول اهللا  :قال -ر4 اهللا عنه- أQ أمامة  عنM اvوال

 ،ا�ديث بطو@ ‘‘إن اهللا تعاf قد أعطى ì ذي حق حقه فال وصية �لوارث’’ :§م حجة ا�وداع
  وقد 	ر � كتاب ا�كفالة وغbها. 

Iمد بن سعيد اRمداM  أQ العباس أ*د بن عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
  .- ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عنعبد ا�وهاب بن �دة  عنا�سن بن ا�سميدع  عن

إسماعيل بن عياش  عناألعمش  عنa بن 	سهر  عنأبو حنيفة  ]�1/�38۵[ا�ديث:
عليه صB اهللا - ن رسول اهللا إ :قال ،سمعت أبا أمامة :قال ،�حبيل بن 	سلم اvوالM عنا�م� 

 � حجة ا�وداع - وآ@ وسلم
ً
إن اهللا تعاf قد أعطى ì ذي حق حقه فال وصية ’’ :فقال ،قام خطيبا
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ومن اد# إf غb أبوlه أو انت� إf غb 	وا;ه فعليه لعنة  ،و�لعاهر ا�جر ،�لوارث ا�و° �لفراش

TعÆاس أrالئ�ة واZؤداة’’ :ثم قال ‘‘اهللا وا	ة lوا�زعيم 5رم ،وا°ين مق* ،العار‘‘.  
أQ ب�ر أ*د بن a  عنالقا4 أبو ب�ر Iمد بن عبد ا�اæ األنصاري أخرجه 

أQ ا�ارث  عنأQ الطيب Iمد بن أ*د ا�وراق  عنأQ سعيد اZا;k  عناvطيب ا�غدادي 
 اإلمام أQ عنأQ يوسف القا4  عن�F بن ا�و;د القا4  عنأ*د بن عبد ا�ميد ا�ار= 

  .-ر4 اهللا عنه- حنيفة 
إبراهيم � ا�رجلT يدعيان ا�و° أنه  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�3/�38۶[ا�ديث:

  وهو �لباæ منهما.  ،يرثهما وlرثانه :ابنهما
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

  وهو قول أQ حنيفة. ،نأخذ
أبو حنيفة <ن عند جعفر بن Iمد ا�صادق باZدينة فقال هشام  ]�5/�38۷[ا�ديث:

 ؟من أين أخذت القياس :ثم قال @ ،هذا أبو حنيفة صاحب القياس !يا ابن رسول اهللا :بن ا��م
حT شاورهما عمر بن  -ر4 اهللا عنهما-من قول a بن أQ طالب وزlد بن ثابت  :فقال @

�و أن شجرة  !أرأيت يا أمb اZؤمنT :فقال @ a ،اÀد مع األخوة�  -ر4 اهللا عنه-اvطاب 
Tأحد الغصن fي  ؟ا�شعب منها غصن ثم ا�شعب من الغصن غصنان أيهما أقرب إãأصاحبه ا

 انبعث فيه ساقية ثم انبعث من ا�ساقية  :قال زlد بن ثابت ؟خرج منه أم ا�شجرة
ً
�و أن جدوال

فأ	سك عمر � اÀد  ؟اقي´T أقرب إf صاحبها أم اÀدولإحدى ا�س ؟ساقيتان أيهما أقرب
  فسكت جعفر عنه.  !فهذا a بن أQ طالب وزlد بن ثابت قاسا لعمر بن اvطاب .خوةواإل

 عنأQ 	رداس  عنIمد بن عبد ا�ميد  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
رأيت أبا حنيفة باZدينة عند  :هشام بن ا��م قال عنعمر بن 	سكT  عنجعفر بن ما�ك 

من أين أخذت  :فقلت ،هذا أبو حنيفة صاحب القياس !يا ابن رسول اهللا :جعفر بن Iمد فقلت @
  ا�ديث. ؟القياس

أن بنت  :عبد اهللا بن شداد عنا��م بن عتxبة  عنأبو حنيفة  ]�6/�38۸[ا�ديث:
 qrفأعطاها ا 

ً
 فمات وترك ب�تا

  اrصف.  -اهللا عليه وآ@ وسلمصB -*زة أعتقت �لو�ً
 )"(حازم بن عبد اهللا عنأ*د بن Iمد بن سعيد  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 
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  اإلمام أQ حنيفة. عن
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه

 ا�رجل فقال � إذا أو6 :إبراهيم قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�8/�38۹[ا�ديث:
 اrصف بدئ بالعتق ،فالن حر :ا�وصية

ً
  :وÒذا قال ،وأعطوا فالنا

ً
 كذا  ،أعتقوا فالنا

ً
وأعطوا فالنا

 هذا العبد بعينه :وÒذا قال ،وÊذا فبا�صص
ً
 كذا وÊذا ،أعطوا فالنا

ً
بدئ بهذا اãي  ،وأعطوا فالنا

  بعينه من ا�لث. 
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عنواه اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرأخرجه 

 هذا العبد بعينه :نأخذ فيما وصف من العتق فأما إذا قال
ً
 كذا .اصوا  ،أعطوا فالنا

ً
وأعطوا فالنا

  .-ر4 اهللا عنه- وهو قول أQ حنيفة  ،� ا�لث
 ،إبراهيم � ا�رجل يوE �لرجل بعبد بعينه عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�۷۰۰/:)[ا�ديث:

وÒن أو6  :قال ،وlعطى هذا ما ب� إن ب� Þء ،يعطى هذا العبد :قال ؟وlوE آلخر بثلث ما@
  وآلخر ما ب�. ،Rذا مائة ىيعط :Rذا بمائة درهم وRذا بثلث ما@

و�سنا  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
وال ي�ون أحدهما بأحق  ،وصية يتحاصان � ا�لث بوصيتهماول�ن صاحq ا� ،نأخذ بهذا

  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،با�لث من صاحبه
إبراهيم � ا�رجل يعتق ثلث عبده عند  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�5:۱/�)[ا�ديث:

س´سC وال يعتق منه إال ما أعتق و� ،بدئ بعتق ا�لث من غالمه :قال ؟	وته وقد أو6 بوصايا
وال  ،فيما أو6 به و@ مال جعل ثلثا سعايته ،وÒذا أو6 مع عتق ثلثه بوصايا ،فيما �م يعتق منه

  £عل ذ�ك �لورثة. 
وهو  :اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
من ثلث مال اZيت قبل ا�وصايا وoدئ به  ،فإذا أعتق ثلثه عتق �ه :أما � قوrا ،قول أQ حنيفة

  فإن ب� Þء <ن ألصحاب ا�وصايا با�صص.
إبراهيم � ا�رجل يعتق عبده عند اZوت  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�5:۲/))[ا�ديث:

  �س´سC � قيمته.  :قال ؟وعليه دين
ه اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

Áه ،نأخذ إذا <ن ا°ين مثل القيمة أو أbفإن <ن ا°ين أقل من القيمة  ،و�م ي�ن @ مال غ
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وهو قول أQ  ،و�ن @ ا�لث وصية ،سC � مقدار ا°ين من القيمة �لغرماء � ثلH ما ب� �لورثة
  .-ر4 اهللا عنه- حنيفة 

  أنه قال باZال.  :ا�شعq عنداM عمر بن �F ا�كوß اRم عنأبو حنيفة  ]�5:۳/�)[ا�ديث:
إسماعيل  عنأQ العباس أ*د بن عقدة  عنا�افظ طلحة بن Iمد � 	سنده أخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة. عن أبيه  عنبن *اد 
. عنعمر  عن*اد  ورواه :قال ا�افظ

ً
  ا�شعq أيضا

ل �ن قتل ال يرث قات :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�5:۴/�)[ا�ديث:
  ول�ن يرثه أو" اrاس به بعده.  ،اخطأ أو عمد

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 من ا°ية ،نأخذ

ً
  .)"([شxئا] وال من غbها ،وهو قول أQ حنيفة ال يرث من قتل خطأ أو عمدا

ر4 اهللا -أQ ا°رداء  عنحاق ا�س¤ي� أQ إس عنأبو حنيفة  ]1/�5:۵)[ا�ديث:
مثل اãي يتصدق أو يعتق عند ’’يقول:  -صB اهللا عليه وآ@ وسلم- سمعت رسول اهللا  :قال ،-عنه

  . ‘‘اZوت <ãي يهدي إذا شبع
 عنأI Qمد عبد اهللا بن Iمد ا°	ش�  عنا�افظ Iمد بن اZظفر � 	سنده أخرجه 

  اإلمام أQ حنيفة.  عنلح بن بيان صا عنأ*د بن عتيك بن ناصح 
اRيثم بن عدي  عنأ*د بن عتيك بن ناصح  عنأI Qمد عبد اهللا بن Iمد  عن ورواه

  اإلمام أQ حنيفة. عن 
 عنأQ {| ا«يº  عن )Ë(أQ سعيد األشج عنا�سن بن Iمد بن شعبة  عن ورواه

  .-ر4 اهللا عنه-يفة اإلمام أQ حن عنإدر�س األودي  عنإسماعيل بن إبراهيم 
ر4 -عبد اهللا بن 	سعود  عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]3/�5:۶)[ا�ديث:

أنه قال � ا�رجل يوE بأÁ من ا�لث فيج&ه ا�ورثة � حياة اZوE فإذا مات اZوE  :-اهللا عنه
  فإن Rم ذ�ك.  ،أبوا أن £&وا

أQ القاسم بن أ*د بن  عن � 	سنده ا�افظ ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لcأخرجه 
Iمد  عنIمد بن إبراهيم  عنعبد ا�ر*ن بن عمر  عنعبد اهللا بن ا�سن اvالل  عنعمر 
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  اإلمام أQ حنيفة. عنا�سن بن زlاد  عنبن شجاع 
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه

ر4 - عبد اهللا بن 	سعود  عن§	ر ا�شعq  عناRيثم  نعأبو حنيفة  ]5/�5:۷)[ا�ديث:
 فليضع ما@ حيث شاء.  ،نه يموت ا�رجل من�مإ ،يا معF همدان :أنه قال - اهللا عنه

ً
  وال ي^ك وارثا

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 فأو6 بما@

ً
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ، �ه جازنأخذ إذا �م يدع وارثا

إبراهيم � ا�و° ي�ون أحد وا°يه  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]6/�5:۸)[ا�ديث:
 
ً�F	 واآلخر 

ً
  هو �لمسلم منهما.  :قال ؟	سلما

اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه عن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
واآلخر 	Fك فهو � ي  ،وأحدهما من أهل ا�كتاب ، دين اإلسالم فإن <نا <فرlنا�و° : ،نأخذ

  .- ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،أهل ا�كتاب .ل ذبيحته ومناكحته �لمسلمT من
ر4 اهللا -عمر بن اvطاب  عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]8/�5:۹)[ا�ديث:

  و;اء بعض ال نرثهم وال يرثونا. اÊFZون بعضهم أ :أنه قال -عنه
أQ القاسم  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و ا�لc � 	سنده أخرجه 

Iمد  عنعبد ا�ر*ن بن عمر  عنأQ القاسم عبد اهللا بن ا�سن اvالل  عنبن أ*د بن عمر 
 عنا�سن بن زlاد  عنأQ عبد اهللا Iمد بن شجاع ا�لy  عنبن إبراهيم بن حبxش ا�غوي 

  اإلمام أQ حنيفة.
اإلمام أQ حنيفة ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

 ،وÒن اختلفت أديانهم يرث ا;هودي اKrاM ،ال�فر 	لة واحدة يتوارثون عليها ،نأخذ
ýجوZا MاKrسلمون وال يرثونهم. ،واZوال يرثهم ا  

  .-ر4 اهللا عنه- اإلمام أQ حنيفة  عن�سن بن زlاد � 	سنده اأخرجه 
إبراهيم � اKrاM يموت ولxس @  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�5۱۰/:�[ا�ديث:

  مbاثه �يت اZال.  :قال ،وارث
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 

إبراهيم � ا�و° ا�صغb يموت وأحد  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�5�۱/��[ا�ديث:
  أنه يرثه اZسلم أيهما <ن.  :وا°يه <فر واآلخر 	سلم
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اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
  .-ر4 اهللا عنه-وهو قول أQ حنيفة  ،نأخذ

ر4 -عبد اهللا بن 	سعود  عنإبراهيم  عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�5�۲/)�[ا�ديث:
  ن @ ا�سدس. إ :� ا�رجل يوE �سهم من ما@ -اهللا عنه

أQ القاسم بن أ*د  عنا�افظ أبو عبد اهللا ا�سT بن Iمد بن خ�و � 	سنده أخرجه 
Iمد بن  عنعبد ا�ر*ن بن عمر  عنأQ القاسم عبد اهللا بن ا�سن اvالل  عنبن عمر 

 عنا�سن بن زlاد  عنأQ عبد اهللا Iمد بن شجاع ا�لy  عنبراهيم بن حبxش ا�غوي إ
  اإلمام أQ حنيفة.
  .-ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عنا�سن بن زlاد � 	سنده  وأخرجه

�[ا�ديث:�إذا قذف ا�رجل ا	رأته  :قال ،إبراهيم عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�5�۳/
  وlفرق ا�سلطان بxنهما.  ،ما �م يلعن اآلخرفا«عن أحدهما توارثا 

ثم  -ر4 اهللا عنه-اإلمام أQ حنيفة  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 
ً
  وهو قول أQ حنيفة. ،وlفرق ا�سلطان بxنهما ،قال Iمد: وoه نأخذ يتوارثان ما �م يتالعنا Æيعا

 :يم أنه قال � مbاث ابن اZالعنةإبراه عن*اد  عنأبو حنيفة  ]�5�۴/��[ا�ديث:
وÒن ماتت  ،وÒن <نت األم وحدها فلها اbZاث �ه ،إذا <نت األم وو°ها هم ورثته فعB اbZاث

فإن <ن  ،أمه ثم مات بعد ذ�ك فاجعل ذوي قرابته من أمه كأنهم وارثوا أمه كأنها � ال� ماتت
 فله اZال �ه

ً
 فلها اrص ،أخا

ً
 فا�لثان �ألخ وا�لث �ألخت ،فوÒن <ن أختا

ً
 وأختا

ً
 ،فإن <ن أخا

  وÒن <نتا أختT فلهما ا�لثان.
أQ حنيفة. ثم قال Iمد: وoه نأخذ  عناإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه  وأخرجه

وأما ما سوا ذ�ك فلسنا  ‘‘إذا ورثته األم خاصة’’ :وß قو@ ‘‘إذا ورثته األم وو°ها’’ :� قو@
فإن <نت  ،إذا ماتت األم نظر إf أقرoهم من ابن اZالعنة فجعلنا @ اZال :ذ به و�كنا نقولنأخ

 فهو بم7لة رجل غb ابن اZالعنة ،القرابة واحدة فعB القرابة
ً
 أو أختا

ً
وÒن ترك  ،فإن ترك أخا

 غbهما وال عصبة فاZال بxنهما نصفان
ً
 ألمه و�م ي^ك وارثا

ً
 ألمه وأختا

ً
ذا �ه قول أQ وه ،أخا

  .- ر4 اهللا عنه- حنيفة 
أنه قال � ابن اZتالعنT يموت  :إبراهيم عن*اد  عنأبو حنيفة  ]1/�5�۵�[ا�ديث:

 ألمه وl^ك
ً
   .Rما ا�لث وما ب� فلألم :قال إبراهيم ؟أمه وأخته وأخا
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و�سنا  :مداإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iعن اإلمام Iمد بن ا�سن � اآلثار فرواه أخرجه 
 ،نأخذ بهذا ول�ن Rما ا�لث و�ألم ا�سدس وما ب� فهو رد : ثالثة أسهم : قدر 	وارlثهم

أما قول إبراهيم فهو : قياس قول عبد  ،وهو قول أQ حنيفة ،وهذا قياس قول a بن أQ طالب
كرم اهللا -منa T و�ن أمb اZؤ ،ألنه <ن ال يرد : األخوة من األم مع األم ؛اهللا بن 	سعود

  نأخذ. -ر4 اهللا عنه-بقو@ فيرد عليهم : قدر 	وارlثهم  -وجهه
األم عصبة من ال  :إبراهيم أنه قال عن*اد  عنأبو حنيفة  ]3/�5�۶�[ا�ديث:

 نظر إf من <ن يرث أمه  ،إذا ترك ابن اZالعنة أمه <ن اZال Rا ،عصبة @
ً
فإذا �م ي^ك أما

  فهو يرثه. 
اإلمام أQ حنيفة. ثم قال Iمد وأما �  عنIمد بن ا�سن � اآلثار فرواه ه أخرج

وÒن �م ت�ن @ أم حية وال  ،قوrا فإذا ترك أمه و�م ي^ك غbها �ن يرث �ن @ سهم فاZال Rا
وهو قول أQ حنيفة  ،ذو سهم فاZال ألقرب اrاس إ;ه من أمه وال ينظر إf من <ن يرث أمه

  .-  عنهر4 اهللا- 
 



 "!! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 

 ا�اب األر�عون

  خ هذه ا�سانيدي� معرفة شا
  وفيها فصول ،- حروف ا�عجم - ر*هم اهللا تعا)- وذكر أحوا"م وترا�هم 

ا6ين 4م ذكر  - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-� معرفة أصحاب رسول اهللا  :الفصل األول
  .� هذه ا�سانيد

 -رEهم اهللا تعاC-واBابعA  � معرفة �شايخ أ@ حنيفة من ا>صحابة :الفصل ا6ا5
  مائة. وKقرب عددهم من ثالث
ا6ين رووا عنه � هذه  - رEهم اهللا- � معرفة أصحاب أ@ حنيفة  :الفصل ا6الث

�  - رEه اهللا-  مائة أو يزKدون. وفيه ذكر من روى عنه اإلمام ا>شافO ا�سانيد وهم Nس
اVه فيه من أصحاب أ@ حنيفة وغTهم �سنده ا6ي Rعه . أبو يعقوب األصم وRيع �ش

وفيه ذكر من روى عنه اإلمام أEد بن حنبل وا خاري و�سلم  .اثنان وثالثون شيخاً 
  .- رEهم اهللا تعاC- وشيوخهم 

  � معرفة أصحاب هذه ا�سانيد :الفصل ا:رابع
  � معرفة غTهم من �شايخ هذه ا�سانيد :الفصل ا>اس

 تعاf C حروف ا�عجم سوى من اسمه cمد فإنا نقدمه تa`ً فنذكر أسماءهم إن شاء اهللا
 ghحرف بذكر أسماء أصحاب رسول اهللا  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-باسم ا i � ص1 -ونبدأ

ونبدأ من بmنهم lشيوخ أ@  -رEهم اهللا تعاC-ثم نذكر أسماء اBابعA  ،-اهللا عليه وآ. وسلم
   .-رEهم اهللا-خ يثم نذكر سائر ا�شا ،نذكر أصحابه ا6ين رووا عنهثم  ،-رEهم اهللا- حنيفة 

  الفصل األول
  � معرفة أصحاب رسول اهللا ا<ين "م ذكر � هذا ا�سانيد

 - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- نذكر أوالً من أصحاب رسول اهللا  .فنقول و�اهللا اBوفيق
قد ذكرنا � أول ا>كتاب اختالف  و ،وروى عنهم - رq اهللا عنه- من لقيهم أبو حنيفة 
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  العلماء � عددهم.

  :فمنهم
�  -رEه اهللا تعاC-. قال إمام أئمة ا�حدثc Aمد بن إسماعيل ا خاري بن ما:كأCس  -۱

Tه ا>كبVتار)x(:  األنصاري خادم رسول اهللا zجاري ا}زرhزة اE ص1 اهللا -أ~س بن ما>ك أبو
   .ةا � س�ن )!(-عليه وآ. وسلم

 عنابن عيmنة  عنعبد اهللا بن cمد  حدثنا :-رEه اهللا ورq عنه- قال ا خاري 
قال ا خاري  .ا�دينة وأنا ابن ع� س�A -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-أ~س قدم اgh  عنا>زهري 

رq اهللا -مات أ~س  :ابن أل~س قال عنمعن  حدثناأبو نعيم بن ا�نذر  حدثنا :-رEه اهللا-
 ،Eزة أن أ~ساً �ش مائة سنة إال سنة عنمعتمر  حدثنا :ة ث�تA و�سعA. قال ا خاريسن -عنه

هلك  :ابن علية قال عنأEد بن سليمان  حدثناو :ومات سنة إحدى و�سعA. قال ا خاري
.Aأ~س سنة ثالث و�سع  

 سنة إحدى وس�A :وقيل ،يقول أضعف عباد اهللا: و� أبو حنيفة سنة ثمانA عند األ��
نه شهادة f ا�h �و ؟وأي حجة �ن أن�ر سماعه منه ؟سماعه منه فأي مانع عن ،قا. ابن علية
  ال د�ل عليه.
  :ومنهم

بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سوار بن سلمة ا>سل� األنصاري  بن عبد اهللا جابر -۲
خر من مات من وهو آ ،روى عنه أعالم اBابعA )"( ا6ي شهد بدرا. -رq اهللا عنه-ا�د� 

با�دينة مات سنة ثمان أو �سع وسبعA بعد أن  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-أصحاب رسول اهللا 
 عنأ@ معاوKة  عن�سدد  حدثنا :)u(و`ن عمره أر�عاً و�سعA سنة. قال ا خاري � تارVه ،ع�

 ،Kن غزوة بنفسهإحدى وع� -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-غزا اgh  :جابر أنه قال عنأ@ سلمة 
                                           

���   ,���	
�� 
��� ���������������
� ,��� ,������� ����� ��� �
  , 
�!�  �"#� ���$  �
%& '�� :)
*+�� ,�-.� /01+2 3 )
��� �4564� 71 8 −:�;� '�<�� '��= >��2 ?� @& −  �A >B 0C�* +�4

 D�0E�� "�; FA�  G��$��� �H �I7=� J���-�� 0�=� K�"L�� 0�� FA G= +MA :N ,��4 −:O�= ?� P� −  Q�0*� 0�=� �-R� �
 :4A� /���S� �0*T��� �U
�� GV.� '�= W�� ����%L�� 0M<� ��1�.عما� أنعم اهللا عليه ا�سن ۱۲سواهمhا 

�X�  'Y�45 3 ���"Z� )�-4 '�E-��, ��LY[� G4 \�
V�� 3 �
E��� "O] G4 0M^ ��1,  )
��� G= _`�− '�<�� '��= >��2 ?� @&
:�;�− �71 I�=, a� "O] :N �Q�0*� 0�= ,��$b0�� ����� J"�١٢ �c%LZ� dI���� GV.� 

�e�   3� ,f$
gZ� 3 �+�*�� ,���	
�� 
��� ����������:  h�i# G= ,�$;[� G� "�` G= ,�$;[� FA G� ?� "
= j k�S
 0��C G= ,�T�� $�A )�N"# :k�S ,l�$L��– 8�".� 0M^ >B− �"*�mZ� 



 �!! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  شهدت منها �سع ع�ة غزوة.

f أنه ما  وأ��هم ،جابر يقول أضعف عباد اهللا: اختلف العلماء � سماع أ@ حنيفة عن
نه و� سنة إحدى وس�A إمنهم ابن علية  :ألنه و� سنة ثمانA بعد وفاته. وقال بعضهم ؛سمع منه

 :ول�ن قال ،‘‘سمعت جابراً ’’ :حنيفة أنه قالول�ن >م يرو عن أ@  ،فع1 هذا يتصور سماعه منه
  واهللا أعلم. .وأنه ال يدل f ا>سماع ،‘‘جابر عن’’

 ،أبو ¡  ا�ه� :)x(. قال ا خاري � تارVه-رq اهللا عنه- بن أنKس عبد اهللا - ۳
أم  نع�و¥ بن شmبة  حدثL :إبراهيم بن Eزة )!( ]£[األنصاري يعد � أهل ا�دينة. قال  :وKقال

جاءت أم ا �A بنت أ@ قتادة  :قالت ،جدتها خا�ة بنت عبد اهللا بن أنmس عنسلمة بنت معقل 
إ� أقرأ عليك  !يا عم :بعد �وت أبيها بنصف شهر إC عبد اهللا بن أنmس وهو �رKض فقالت

  أو قال نعم. ،فما رد عليها من ذ>ك شmئاً  )"(ا>سالم
قال اإلمام أ@  ،أنmس قدم ا>كوفة سنة أر�ع و�سعA ن عبد اهللا بنإيقول أضعف عباد اهللا: 

 ،-ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-و`ن عمري أر�ع ع�ة سنة فسمعته يقول: قال رسول اهللا  :حنيفة
  ا�ديث ا6ي �ر � أول ا>كتاب.

 :قال أبو نعيم :)�(قال ا خاري � تارVه )u(أبو إبراهيم األسل� بن أO أوN عبد اهللا - ۴
قيل لعبد اهللا بن أ@  ،سليمانعن و»يع  )۵([قال] نة سبع وثمانA با>كوفة. قال ا خاري ومات س

قتادة ن آخرهم �وتاً با�دينة  عن )۵( [وقال ا خاري: قال �رم، عن أ@ هالل] .أو¬ يا با معاوKة
أو¬ علقمة. قال اسم أ@  :و�ا �ة أ~س بن ما>ك. قال ¡  ،و�ا>كوفة عبد اهللا بن أ@ أو¬ ،جابر

عبد اهللا بن أ@ أو¬ و`ن من أصحاب  عنعمرو بن �رة  عنشعبة  حدثناآدم  حدثنا :ا خاري
ا¯ صل f آل أ@ ’’ :فقال ،بصدقة -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-اgh  )۵([اgh]أ®  :قال ،ا>شجرة

  .رأيت عبد اهللا بن أ@ أو¬ بعدما ذهب ب�ه :عطاء قالعن . و‘‘أو¬
يومئذ عند وفاة ابن  -رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: فع1 هذا ي�ون عمر أ@ حنيفة 
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Aن سنة وهو با>كوفة فال مانع من صحة  ،أ@ أو¬ سبع س�Kساً وع�N قول ابن علية fو

فال وجه �نع صحة رواية أ@  ،روايته عنه ومذهب ا�حدثA أن سماع ابن Nس س�A صحيح
  واهللا أعلم. ،اهللا بن أ@ أو¬ عبدعن حنيفة 

سمع رافع بن  )!(قال ا خاري � تارVه )x(.بن جزء األنصاري اRجاري عبد اهللا -۵
  وذكر غTه أن . صحبة وهو ا�شهور. ،وقيل عبد اهللا بن جزء ا>ز�يدي .خديج. روى عنه ابنه ¡ 

 ،سقع أبو األسقع ا>ليµواثلة بن األ :)u(قال ا خاري � تارVه )"(بن األسقع واثلة -۶
العالء  عنمعاوKة  عنقال عبد اهللا  :. صحبة. قال ا خاري ،نزل ا>شام ،)�(ةفارصأبو ق :وKقال

ا>و�د بن  حدثنا )²(زKديوقال cمد بن  ].األسقع [يا أبا>واثلة  :قلت :�كحول قال عنبن ا�ارث 
عت واثلة بن األسقع يقول: �ا نزل سم :أبو عمار قال حدثLأبو عمرو هو األوزا¶  حدثنا�سلم 

﴿ :Cقو. تعا �  �  � �� � �  ﴾ )º(وأنت من ’’ :قال ،وأنا من أهلك :قلت :. قال
  من أر½ ما ارت¼. افهذ ‘‘أه«

  :فصل
  -ر*ه اهللا-� ذكر اZابعY ا<ين روى عنهم أبو حنيفة 

. )À(-رq اهللا عنهم-بن ا�سA بن ¿ بن أ@ طالب أبو جعفر ا4اش�  بن _ ^مد -۷
. وسمع عنه عمرو بن دينار وابنه ]زKن العابدين[سمع جابر بن عبد اهللا وأباه  :قال ا خاري

مات  :قال ]بن cمد[جعفر  عنابن عيmنة  عنعبد اهللا بن cمد  حدثنا :جعفر. قال ا خاري
Nسنة. قال ا خاريأ@ وهو ابن ثمان و Aع ع�ة ومائة. :س�  قال أبو نعيم مات سنة أر

  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وقد روى عنه أبو حنيفة 
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كذا  ،بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب ا>زهري القرÁ أبو ب�ر بن سلم ^مد -۸

وأبا [وس�ينا أبا Rيلة] أ~س بن ما>ك وسمع سهل بن سعد و :قال )x(ذكره ا خاري � تارVه
 [وصدقة بن Âسار] الطفيل. روى عنه صالح بن كmسان و¡  بن سعيد وعكرمة بن خا�

ابن أÃ ابن شهاب  عنمعن  عنإبراهيم بن ا�نذر  )!( [قال £] :ومنصور وقتادة. قال ا خاري
 عنعبد ا>رEن  حدثنا¿  )"( [قال £] :ا>زهري أنه أخذ القرآن � ثمانA �لة. قال ا خاري

 )²(¿ حدثنا :أعلم من ا>زهري. قال ا خاري )�( [أحدا] ما رأيت :قال: قال £ أيوب )u(وهب
  مات ا>زهري ابن شهاب سنة أر�ع وع�Kن ومائة. :ابن عيmنة قال أخaنا

  يقول أضعف عباد اهللا: قد روى عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
كذا ذكره  ،بن عبد اهللا بن ا4دير أبو ب�ر القرÁ اBي� ا�د� ربن ا�نكد ^مد -۹

وسبعA سنة ثم  )À(ابن عيmنة أنه بلغ عمره سبعاً  أخaنا )º(¿ أخaنا :ا خاري � تارVه قال
  )Å( جا>سناه. مات سنة ثالث وع�Kن ومائة. :قال

  عنه � هذه ا�سانيد. روى -رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وهو من شيوخ أ@ حنيفة 
كذا ذكره  ،بن تدرس أبو ا>ز�T ا�Ç �وÆ حكيم بن حزام القرÁ بن سلم ^مد - ۱۰

مات قبل عمرو بن دينار  :. قال ا خاري)xÉ( ]�وÆ ابن عباس :قال أبو هرKرة[ا خاري � تارVه. 
  )xx( ومات عمرو سنة ست وع�Kن ومائة. ،)l[ )xÉسنة[

  : قد روى عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا
ff- مد^ gنظiا jه .بن ا:ز�Vقال ا خاري � تار)x!(:  يروى  .أبيه وا�سن عنيروي

  حديثه � ا �AK. :عنه Eاد بن زKد. وفيه نظر. سمع عمر بن عبد العزKز. قال ا خاري
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  يقول أضعف عباد اهللا: قد روى عنه أبو حنيفة � �سنده.

fk- بن ا:سائب ^مد gË<ا Ìhأبو ا)x( هVتر»ه ¡  بن سعيد  :قال ا خاري � تار
سفيان قال  أخaنا¡  بن سعيد  أخaنا¿  )!( ]أخaناcمد  حدثنا[وعبد ا>رEن بن مهدي.

 عنروى cمد بن إسحاق  :Á iء حدثتك فهو كذب. قال ا خاري )"( :قال ا>gË :£ أبو صالح
Ìhأ@ ا.gË<وهو ا   

  يقول أضعف عباد اهللا: وروى عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
fo - بن عبد ا:ر*ن ^مد  ghص1 اهللا عليه وآ. وسلم-بن سعد بن زرارة صاحب ا-

)u( هVعمرة :سمع منه ¡  بن سعيد. قال ا خاري :قال ا خاري � تار Ãوهو يروى  ،هو ابن أ
  .-اهللا عنهمارÎ�- qشة عن عمرة عن 

  يقول أضعف عباد اهللا: قد روى عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
fp- مد^ qارiد العطار اsه اهللا-كذا ذكره ا خاري  )�(.بن يزEه  - رVتار �

Tوقال )²(ا>كب: .Aسمع منه و»يع. يعد � ا>كوفي  
  يقول أضعف عباد اهللا: روى عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

ft - ^مد uس ا"مدا5 ا:كوKبن ق.)º(  ه اهللا-قال ا خاريEه -رVتار �)À(:  سمع
gاهللا عنهما-ابن عمر  عنوروى  ،إبراهيم وا>شع qك. -رKÏ وسمع منه  

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: روى عنه أبو حنيفة 
fx - يد�بن ما:ك بن ز ^مد)Å( ها4مدا�. قال ا خارVأبيه  عنيروى  :ي � تار

ا�ياء من Ïائع اإلسالم. سمع منه cمد  :)xÉ(أنه قال - رq اهللا عنه- عبد اهللا بن �سعود  عن
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 Å!! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  .)x(بن عثمان اÐق�

  يقول أضعف عباد اهللا: وقد روى عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
fz- بن عبيد اهللا ^مد Ñهو أبو  :وقال ،كذا ذكره ا خاري )!(.بن أ@ سليمان العرز

 Òن ا>كوEواسم أ@  :عطاء وعمرو بن شعيب. ثم قال ا خاري عن ييرو ،)"( ]الفزاري[عبد ا>ر
  بعض أصحابنا أنه مات سنة Nس وNسA ومائة.  حدثنا :سليمان مÓmة. ثم قال

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وقد روى عنه أبو حنيفة 

  :فصل
  كر اZابعY ا<ين روى عنهم شيوخ أO حنيفة� ذ

f}- وا�نفية اسم ا�رأة من  .بن أ@ طالب ا4اش� ا�عروف بابن ا�نفية بن _ ^مد
- وهبها أبو ب�ر ا>صديق لع«  ،واسمها خولة بنت جعفر بن قmس بن سلمة بن ثعلبة ،ب� حنيفة

- رq اهللا عنهما-ا�ؤمنA ¿ وعثمان  أمT أبيه عنمن سg ب� حنيفة. روى  - رq اهللا عنهما
 )u(روى عنه ابناه عبد اهللا وا�سن ومنذر اÐوري ،دخل f عمر وهو غالم :. قال ا خاري

مات سنة إحدى وثمانA وهو ابن Nس  .وعمرو بن ¿ :قال ¡  بن ب�T .وعمرو بن دينار
  .مات سنة ثمانA :وقال أبو نعيم وأEد بن حنبل .وNسA سنة

f~- ظة بن وهب ^مدKزة مد� من قرE أبو Õه  .)�(بن ما>ك القرVقال ا خاري � تار
Tد بن أرقم. قال أبو نعيم :ا>كبKسمع منه ا��م بن  .مات سنة ثمان ومائة  :سمع ابن عباس وز

  عتmبة وابن عجالن.
k� - بن ا�ارث بن ا�صطلق ا}زا¶ األزدي. قال ا خاري �  بن عمرو ^مدTه ا>كبVتار: 

  .)²( ]سمعت cمد بن ا�ارث بن أ@ Öار :cمد بن عبد ا>رEن قال أخaناشعبة  حدثناآدم  حدثنا[
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 É"! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
kf- ن ^مدsjه بن سVأ~س بن ما>ك. قال ا خاري � تار Æأبو ب�ر �و)x(:  يÓ<قال ا
هرKرة وابن  سمع أبا ،مات ا�سن سنة ع�ة ومائة قبل cمد بن سKTن بمائة يوم :بن ¡ 

  وRاعة. ،وقتادة ،وأيوب ،وسمع منه ا>شعg ،وابن ا>ز�Tعمر
kk - ه بن إبراهيم ^مدVي� ا�د�. قال ا خاري � تارBسمع  :)!(بن ا�ارث بن خا� ا

علقمة بن وقاص ا>ليµ وأبا سلمة بن عبد ا>رEن بن عوف. روى عنه يزKد بن ا4اد و¡  بن 
  وه من ا�هاجرKن األولA.سعيد األنصاري و`ن أب

ko - بن سوقة الغنوي ^مد Òسفيان  .أبو ب�ر ا>كو Cه بإسناده إVقال ا خاري � تار
جاء إC أ@ و`ن أبوه سوقة : قال ؟أين رأيت نافعاً �وÆ ابن عمر :بن عيmنة فقلت �حمد بن سوقة

مرو بن دينار ونافع. حدث ععن وهو يروى  :قال ا خاري[يÚل مع اhاس ÂشÙي 4م حواØهم. 
  ])"( ا�نيا خÌة حلوة. :أنه قال -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- اgh عن عمته بنت ا�ارث عن 

  فصل
  � ذكر أصحاب أO حنيفة ا<ين رووا عنه

kp - بن ر�يعة ^مد Òا>كو @Û<أبو عبد اهللا ا)u(هVسمع شعبة  :. قال ا خاري � تار
  .)�(و�سماعيل بن سليمان وابن جرKج وcمد بن ا�سن بن عطية

  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،يقول أضعف عباد اهللا: وسمع أبا حنيفة
kt- ر. قال ا خاري  بن خازم ^مدKÌ<ة اKه اهللا-أبو معاوEه -رVهو صاحب  :� تار

Bا>سعدي ا Òبا� واألعمش ا>كوmومات  :و� سنة ثالث ع�ة ومائة. قال ا خاري ،)²(ي�ما>ش
  سمع األعمش وRاعة. ،سنة Nس و�سعA ومائة

وهو شيخ شيوخ  ،وروى عنه � هذه ا�سانيد ،يقول أضعف عباد اهللا: وسمع أبا حنيفة
  .-رEهم اهللا تعاC- ا خاري و�سلم 
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 x"! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
kx- بن فضيل ^مد Òب� ضبة. قال ا خاري �  ،بن غزوان ا>كو Æن �وEأبو عبد ا>ر

  ة واألعمش. مات سنة Nس و�سعA ومائة.سمع ا�غx(: T(تارVه
  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،يقول أضعف عباد اهللا: وسمع أبا حنيفة

kz- بغداد. قال ا خاري ،مد� بن عمر ا:واقدي ^مد qوما>ك بن  )!(سمع معمراً  :قا
  أ~س مÙوك ا�ديث. مات سنة سبع ومائ�A أو بعدها بقليل.

  وروى عنه � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-أبا حنيفة  يقول أضعف عباد اهللا: سمع
k}- بن جابر ^مد)"( قال ا خاري .Ñا�ما)u(: سعن  ييروmاد بن أ@ سليمان وقE  بن

  ولmس بالقوي عندهم. ،طلق
  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،-رEه اهللا- يقول أضعف عباد اهللا: وسمع أبا حنيفة 

k~- شة. قا بن حفص ^مدÎ� هبنVعبد اهللا بن عمر بن  )�(سمع :ل ا خاري � تار
  وسمع منه ابنه عبد اهللا القرÁ اBي� ا �ي. ،�و¥

  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،يقول أضعف عباد اهللا: وسمع أبا حنيفة
o�- ه)²(أبو عمر ،بن أبان ^مدVا :قال شعيب :. قال ا خاري � تارh يروي  ،هو جار

  أبيه.عن ابن برKدة عن د علقمة بن �رثعن 
  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،-رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وسمع من أ@ حنيفة 

of - مد^ � :� تارVه -رEه اهللا- )º(ا>وهg ا�مß ا>كندي. قال ا خاري بن خا
  وسمع منه ¡  بن صالح. ،وcمد بن عمرعن يروي 

وروى عنه � هذه ا�سانيد وهو ا6ي  ،يفة ا>كثTيقول أضعف عباد اهللا: وسمع أبا حن
اإلمام عن جده عن أبيه عن يروي عنه أEد بن cمد بن خا� بن خ« ا>Û¶ � �سنده 

  .- رEه اهللا تعاC- أ@ حنيفة 
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 !"! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
ok - د ^مدsه بن يزVقال ا خاري � تار .Òبن مذحج ا>كو)x(:  سمع ا>و�د بن

  وضمرة بن ر�يعة. ،�سلم
  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،عف عباد اهللا: وسمع أبا حنيفةيقول أض

oo- بن صبيح ^مد qه اهللا-. قال ا خاري )!(بن ا>سماك القاEه -رVهو أبو  :� تار
  cمد بن عبد اهللا بن عطاء.عن  )"(~س�Tئذ بن عن  ييرو ،العباس القاq ا>كوÒ قدم بغداد

  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،يقول أضعف عباد اهللا: وسمع أبا حنيفة
op - مد بن سليمان^:  

أ@ حنيفة Rاعة من ا�شائخ � ذ>ك القرن أسماؤهم  عنيقول أضعف عباد اهللا: يروي 
-أبو جعفر ا غدادي. قال ا خاري  ،مان بن حبيبيوالظاهر أنه cمد بن سل ،cمد بن سليمان

ألن غTه من سميه � غT هذا  ؛وذ>ك .بن زKد >وKن سمع Eاد :يقال . :)u(� تارVه -رEه اهللا
و�عضهم  ،و�عضهم شاميون ،وا6ين هم � هذا القرن فبعضهم �كيون ،القرن ا6ين رووا عنه

بغداد منفرد بهذا بألنه � هذا القرن ا6ي ورد أبو حنيفة  ؛فلهذا قلنا بأن الظاهر أنه هو ،ب�Kون
Aوروى عنه � هذه ا�سانيد. ،منه والظاهر أنه ا6ي سمع ،االسم من ا�حدث  

ot- را5 ^مدiه اهللا-قال ا خاري  .أبو عبد اهللا ،بن سلمة اEه -رVمات  :)�(� تار
  سمع cمد بن إسحاق وهشام بن حسان. ،آخر سنة إحدى و�سعA ومائة

  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،يقول أضعف عباد اهللا: وسمع أبا حنيفة
ox- اد ^مدsبن بن ز Ðععالقة اÒا>كو gة  .لRاعة. قال ا خاري � ترRسمع أباه و

وسمع منه اÐوري وشعبة. قال  ،زKاد سمع أسامة بن KÏك وجرKراً وا�غTة بن شعبة :)²(أبيه
  كنmته أبو ما>ك. :قال ابن معA :ا خاري

  هذه ا�سانيد.وروى عنه �  ،-رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وسمع ابنه cمد أبا حنيفة 
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 ""! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
oz - األحدب. قال ا خاري بأ ،بن عبيد ^مد Òا>كو áه اهللا-و عبد اهللا الطنافEر-

)x(: .Aمات سنة ثالث ومائ�  
  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،يقول أضعف عباد اهللا: سمع أبا حنيفة

o} - ه - أبو عبد اهللا ا �ي. الظاهر أنه غندر. قال ا خاري  ،بن جعفر ^مدEر
  .وهو صاحب شعبة وأ@ عرو�ة :)!(� تارVه - هللا

وهو أيضاً شيخ  - رEهم اهللا- وروى عنه � هذه ا�سانيد. هو شيخ شيوخ ا خاري و�سلم 
وقد �رت ترRته وهو يروي  ،كذا ذكره ا}طيب � تارVه ا>كبT ،- رEه اهللا- اإلمام أEد بن حنبل 

  � هذه ا�سانيد.أ@ حنيفة أيضاً كما روى أبو حنيفة عنه عن 
o~ - قال ا خاري  )"(بن يع� ا:سل� ^مد .Òه اهللا-ا>كوEه -رVمد  :� تارc سمع

  .-رq اهللا عنه-أ@ هرKرة عن أ@ سلمة عن  )u(وعمر
  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،-رEه اهللا- يقول أضعف عباد اهللا: وسمع أبا حنيفة 

p� - ه .هوازيأبو همام األ ،بن ا:ز�رقان ^مدVسمع يو~س بن  :)�(قال ا خاري � تار
  وهو معروف ا�ديث. :وسمع منه عبد اهللا ا�ع�. قال ا خاري ،عبيد

  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،يقول أضعف عباد اهللا: وسمع أبا حنيفة
pf - سن ا:واسطي ^مدiد وقد سئل عنه فقالبن اEال بأس به شيخ ضخم. وقال  :. قال أ

  .[سبع ثمانA] و>م ألقه إC ا>سنة اÐانية مات سنة ،كتãنا عنه أول سنة اâدرت إC ا �ة :)²(يا خار

  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،يقول أضعف عباد اهللا: وسمع أبا حنيفة
pk - �� س. قال ا خاري ^مد بنmمن عبد الق Òه اهللا- أبو عبد اهللا ا>كوEر-)º(: 

Aا و�سماعيل بن أ@ خا�.س ،مات سنة ثالث ومائ�Kمع ز»ر  
  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،يقول أضعف عباد اهللا: وسمع أبا حنيفة

po - ارى. قال ا خاري ،بن عطية ا�روزي بن الفضل ^مدä سكتوا عنه :س�ن، 
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 u"! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  شmبة. )x( [أ@]ورماه ابن 

  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،يقول أضعف عباد اهللا: سمع أبا حنيفة
pp - د ^مدsه ،ا>واسطي بن يزVقال ا خاري � تار .¶Û<مات سنة  :)!(أبو سعيد ا

 :مات سنة �سعA ومائة. قال ا خاري :وقال cمد بن ا>وزKر :ثمان وثمانA ومائة. قال ا خاري
  ونعم ا>شيخ ن. ،وسمع سفيان بن ا�سA والعوام بن حوشب

  ى عنه � هذه ا�سانيد.ورو ،يقول أضعف عباد اهللا: وسمع أبا حنيفة
pt- سن ا�د5 ^مدiه اهللا-. قال ا خاري بن اEالة ا�جازي  :)"(-ر�هو ابن ز

  وما>ك بن أ~س. ،عبد العزKز بن cمدعن ا�خزوÑ. يروي 
  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،يقول أضعف عباد اهللا: سمع أبا حنيفة

px- بن عبد ا:ر*ن ^مد Òا>كو Áص القاأبو عمرو القر)u( قال ا خاري  .وا� أسباط
  أبيه. وعنه روى اÐوري.عن يروى  :� تارVه

  أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: ومع جاللة قدره يروي 
pz - سار بن خيار بن إسحاق ^مدÂ سار بن كو :وقيل ،بنÂان ا�د� صاحب ا�غازي. قال ت

دين ا6ين نوا بمدينة ا>سالم من أهلها متتح تارVه به >م أر � Rلة ا�حوقد اف:  )�(ا}طيب � تارVه
وç�K  ،�سميتهبوأقدم �وتاً منه فلهذه األسباب افتتحت كتا@  ،وأf إسناداً  ،وا>واردين إ�ها أ�a سناً 

س بن خوان أبو ب�ر وعمر ابنا إسحاق. رأى cمد بن إسحاق أ~أو.  ،أبا عبد اهللا: وقيل ،أبا ب�ر
وسمع القاسم بن cمد بن أ@ ب�ر ا>صديق وأبان بن عثمان بن عفان وcمد  ،ما>ك وسعيد بن ا�سيب

بن ¿ بن ا�سA بن ¿ بن أ@ طالب وأبا سلمة بن عبد ا>رEن بن عوف ونافعاً �وÆ ابن عمر وcمد 
فيه طعناً كما فعل ثم حè  ،وطول ا}طيب � اإلطراء عليه ،وغTهم زهريبن �سلم بن شهاب األ

  بأجلة العلماء.
وروى عنه � هذه  ،وسمع cمد بن إسحاق هذا اإلمام أبا حنيفة يقول أضعف عباد اهللا:

 ،مات cمد بن إسحاق سنة NسA ومائة :ا�سانيد. قال ا}طيب: قال أبو حفص عمرو بن ¿
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 �"! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  وNسA ومائة. سنة اث�تA :وقال ابن ا�دي� ،سنة إحدى وNسA ومائة :وقال يعقوب

p} - مد^ �Kه بن مVقال ا}طيب � تار .�êوحدث  ،س�ن بغداد :أبو سعد ا�ع� ا>صا
ة. قال أبو سعد سمرد اهللا بن أ@ يعبأخìa أبو ب�ر الaقا� ا}وارزÑ  أخaناو`ن أعë كذ>ك  ،بها

مد cوcمد بن إسحاق و ج،سمع هشام بن عروة وابن جرK .ا>صغا� cمد بن مÓm ا�ع� ن KÖراً 
و�و¥ بن عبيد وسفيان اÐوري و�براهيم بن طهمان واhعمان بن ثابت يع� اإلمام أبا  بن عجالن

  .)x(بن عمرو فن منيع بن عبد ا>رEن بن  يب و��. وروى عنه أEد ب- رEهم اهللا تعاC- حنيفة 
   هذه ا�سانيد.أ@ حنيفة � عنوهو ا6ي يروي كثTاً  :يقول أضعف عباد اهللا

  فصل
  � ذكر أصحاب بعض هذه ا�سانيد

p~- سن ^مدiبا� صاحب اإلمام أ@ حنيفة إمام أئمة  بن اmبن فرقد أبو عبد اهللا ا>ش
  ا>كتاب.  وا>رابع ع� وقد ذكرناهما � أول ،الفقهاء صاحب ا�سند اÐا� ع�

و~شأ  ،راق فو� cمد بواسطأصله د�شí قدم أبوه الع :قال أبو ب�ر ا}طيب � تارVه
و»تب  ،وسمع العلم بها من أ@ حنيفة و�سعر بن كدام وسفيان اÐوري وما>ك بن مغول ،با>كوفة

   )!( عة بن صالح وس�ن بغداد وحدث بها.زما>ك بن أ~س وأ@ عمرو األوزا¶ ومعن أيضاً 
و سليمان �و¥ وأب -رEه اهللا-وروى عنه اإلمام cمد بن إدرÂس ا>شافO  :قال ا}طيب

بن سليمان ا�وزجا� وهشام بن عبيد اهللا ا>رازي وأبو عبيد القاسم بن سالم و�سماعيل بن تو�ة 
   .و¿ بن �سلم الطوï وغTهم

ودفن بها سنة �سع وثمانA  ،فمات با>ري ،وخرج معه إC خراسان ،وواله ا>رشيد القضاء
  ومائة وهو ابن ثمان وNسA سنة. 

رأيت ما>ñً وcمد  :قال: قال ¡  بن أ�ثم ،سناده إC ¡  بن صالحوذكر ا}طيب بإ
وذكر ا}طيب بإسناده إc.  Cمد بن ا�سن أفقه من ما>ك :فقلت ؟بن ا�سن فأيهما ن أفقه

 Oه اهللا- ا>شافEمد لقلتهإ :أنه قال >و أشاء أن أقول - رc ما  :وقال .ن القرآن نزل بلغة
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 ²"! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
وما  ،وما رأيت سميناً أخف روحاً من cمد بن ا�سن ،�سنرأيت أعقل من cمد بن ا

 Cرأيت أفصح منه. و»نت إذا رأيته يقرأ القرآن كأنه أنزل بلغته. وذكر ا}طيب بإسناده إ
رc - qمد بن ا�سن و�إسناده إC ا>شافO عن كتبت ا�امع ا>صغT  :¡  بن معA قال

   كتباً.Eلت من cمد وقر بعT :أنه قال - اهللا عنه
 Oه اهللا-وقال ا>شافEل  :-رÚبا� إذا أخذ � ا�سئلة كأنه قرآن يmمد بن ا�سن ا>شc ن

  عليه وال يقدم حرفاً وال يؤخره.
يا  :فقيل . ،أنه سئل عن �سئلة فأجاب -رq اهللا عنه-ا>شافO  عنوروى بإسناده أيضاً 

رأيت  )x(�ونتإال أن  ا¯ ؟رأيت فقيهاً قط وهل :فقال . ا>شافO ،خالفك الفقهاء !با عبد اهللا
  وما رأيت مبدناً قط أذó من cمد بن ا�سن. ،cمد بن ا�سن فإنه ن يمأل العA والقلب

Aجعفر بن ياس Cقال ،وذكر ا}طيب بإسناده إ: ìفسأ. رجل من أهل  ،كنت عند ا�ز
 :قال ،أتبعهم >لحديث :قال ،فأبو يوسف :لسيدهم قا :قال ؟ما تقول � أ@ حنيفة :فقال . ،العراق

  قياساً. )!(همأحد :قال ،فزفر :قال ،أ��هم تفرKعاً  :قال ؟فمحمد بن ا�سن
 :. قلت-رq اهللا عنه-سألت أEد بن حنبل  :وذكر ا}طيب بإسناده إC إبراهيم ا�رô قال

}طيب بإسناده إC وذكر ا .من كتب cمد بن ا�سن :فقال ؟هذه ا�سائل ا�قاق من أين >ك
 Oاهللا عنه-ا>شاف qمد بن ا�سن. وذكر  :أنه قال -رc وجهه ما خال Tما ناظرت أحداً إال تغ

qأ@ رجاء القا Cرمة :قال ،ا}طيب بإسناده إö رأيت  :قال ،و»نا نعده من األبدال )"(سمعت
>م أجعلك و�ء  :: قال £ رôفقال ،إC ما ÷ت !يا با عبد اهللا :فقلت ،cمد بن ا�سن � ا�نام

 :قال ؟فما فعل أبو حنيفة :قلت ،فوø :قال ؟فما فعل أبو يوسف :قلت ،>لعلم وأنا أرKد أن أعذبك
  فوق أ@ يوسف طبقات.

 Oه اهللا-وروى عنه اإلمام ا>شافEأ@ عن أ@ يوسف عن حديث ا>والء � �سنده  -ر
  حنيفة وقد �ر � باب ا>والء من هذا ا>كتاب.

t�- مد بن عبد اهللا بن سلمة بن إياس ^مد بن ا�ظفرc بن ùmبن �و¥ بن ع)u(  أبو
 Aازالا�افظ[ا�سû[ الث ا6ي ذكرناه � أول ا>كتابÐقال ا�افظ أبو  .وهو صاحب ا�سند ا
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 º"! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
أ�ال  :قال ،اBنوx( Ã(و¿ بن ا�سن ،ذكر £ ~سبه أبو القاسم األزهري :ب�ر ا}طيب � تارVه

>م أجد أحداً ذكر ~سبه غT ابن  :ثم قال ،ينا cمد بن ا�ظفر أبو ا�سA ا�افظ ~سبه إC إياسعل
وو�ت  ،ومن قبله من سل� من أهل ü من رأى فانتقل إC بغداد ن أ@ :برهان. قال ابن ا�ظفر

 Aأنا فيها � ا�حرم سنة ست وثمان[Aومائ�] )!( ،ث مائة.وأول سما¶ � ا�حرم سنة ثال  
وأEد بن  ،بن ز»رKا )u(وأبا القاسم ،بن أEد ا�قاق )"(اننسمع ابن ا�ظفر ب :قال ا}طيب

 ،وحامد بن cمد بن شعيب ا لý ،وcمد بن cمد بن سليمان ا اغندي ،Òوعبد ا�بار ا>ص
cمد  و¡  بن ،وعبد اهللا بن صالح ا خاري ،وcمد بن جرKر الطaي ،وا4يثم بن خلف ا�وري

 ،أ@ عرو�ة ا�سA بن cمدعن و»تب  ،وسافر ا>كثT )�(ا غداديAمن هم þاببن صاعد وأش
بم�. قال  )º(عالنان يملسو¿ بن أEد بن  ،)²(مد بن ز�انcو ،أ@ جعفر الطحاويعن و

  .اروى عنه أبو ا�سن ا�ارقط� وأبو حفص بن شاهA ومن بعدهم ،و`ن حافظاً صادقاً  :ا}طيب
ا�افظ cمد بن ا�ظفر ألف عن كتب ا�ارقط�  :قال أبو ب�ر الaقا� :ال ا}طيبق

cمد بن عمر بن  حدثL :وقال ء)À( [فعدد ذل� �رات] حديث وألف حديث وألف حديث
qرأيت أبا ا�سن ا�ارقط� يعظم أبا ا�س :قال ،إسماعيل القاA)Å(  مد بن ا�ظفر و�له والc

  ه. وقد روى عنه � �موعه أشياء كثTة.Âسند حديثاً �Ìت
رأيت من أصو. � ا>وراقA  :فقال ،ار ابن ا�ظفرإكثكرت cمد بن عمر اإذا ذ :قال ا}طيب

و`نت  ،باع� ابن ا�ظفر من هذه األصول ثمانA رطالً  :فقال ،)xÉ([عنہا]فسألت ا>وراق ،شmئاً كثTاً 
أنا  :فقال ،فجئت إ�ه وسأBه عنها ،قيقا�فر äطه وقد كتبها ابن ا�ظ ،¡  بن صاعدعن �ها 

  أو كما قال. ؟أن ي�تب ع� حديث ابن صاعد )xx(أٔو�ل لبعتها وه
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 À"! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
ن  :قال ،وراسفcمد بن أ@ ال حدثناأEد بن ¿ ا�ح�سب  أخaنا :ثم قال ا}طيب

و`ن  ،حفظه وعلمهوانت� إ�ه علم ا�ديث �  فظ،�ظفر ا�افظ ثقة مأ�وناً حسن ا�cمد بن ا
  .)x(و`ن مقدماً عندهم ،ا>شيوخf قديماً ي�ت	 

توc Òمد بن ا�ظفر أبو ا�سن ا�افظ  :قال ،cمد بن عمر ا�اؤدي حدثL :قال ا}طيب
أبو القاسم  حدثL :قال ا}طيب ۔يوم ا�معة � Rادى األوÆ سنة �سع وسبعA وثالث مائة

 :وقال األزهري ۔توÒ ا�افظ cمد بن ا�ظفر يوم ا�معة :قاال ،íعتيوأEد بن cمد ال ،األزهري
ألر�ع خلون من  :وقال األزهري ۔ودفن يوم ا>سبت Ðالث :وقاال Rيعاً  ۔يوم ا�معة[ن
ار] � آخر 

  .)!( و`ن ثقة مأ�وناً حسن ا�فظعتيRíادى األوÆ سنة �سع وسبعA وثالث مائة. وقال ال
: وهذا ا�سند ا6ي Rعه >إلمام أ@ حنيفة وهو ا�سند اÐالث من يقول أضعف عباد اهللا

جزاه - �سانيد هذا ا>كتاب يدل f نهايته � علم ا�ديث وحفظه و�تقانه وعلمه با�تون والطرق 
  .- اهللا عن اإلسالم خTاً 

tf - ا��يع بن  ^مد بن عبد ا�بن cمد بن عبد اهللا بن cمد بن عبد ا>رEن بن ا>ر
ة بن ا�ارث بن عبد اهللا بن كعب بن ما>ك األنصاري أحد اÐالثة �شجعبن وهب بن  ثابت

أبو ب�ر ا�عروف بقاq مارستان  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-ا6ين خلفوا عن رسول اهللا 
  صاحب ا�سند ا}ا�س من �سانيد أ@ حنيفة ا6ي ذكرناه � أول ا>كتاب.

 :ذيل f تارKخ ا}طيب بعدما ذكر ~سبه كما ذكرناهقال ا�افظ ابن اhجار � تارVه ا�
وقال ب�ره أبوه � سماع ا�ديث فسمع من أ@ إسحاق إبراهيم بن  ،هكذا رأيت ~سبه äط يده

Ç�aمد ا�سن بن ¿ ا�وهري ،وأخيه أ@ ا�سن ¿ بن عمر ،عمر الc @أ@  ،وأ qوالقا
وأ@  ،�سن ¿ بن إبراهيم بن عùm ا اقال�وأ@ ا ،وأ@ طالب العشاري ،الطيب الطaي

وأ@ ا�سن ¿ بن ا�سA  )"(،وأ@ ا�سc Aمد بن أEد ال�ï ،القاسم عمر بن ا�سن ا}فاف
 ،وأ@ ا�سن ¿ بن أ@ طالب ا�Ç ،وأ@ ا�سc Aمد بن أEد اآلبنوê، ïلب بن ا�بارك بن

  . ا�وìوأ@ الفضل هبة اهللا بن أEد بن ا�
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 Å"! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
وسمع أيضاً بنفسه القاq أبا يع1 بن  :قال ،فهؤالء تفرد با>رواية عنهم :قال ابن اhجار

وأبا الغنائم بن  ،وأبا ¿ ا>وشاح ،وأبا ا�سA بن ا�هتدي باهللا ،وأبا جعفر بن ا�سلمة ،الفراء
وعبد  ،أEد بن أ�aى وأبا القاسم ¿ بن ،وأبا ا�سA بن اhقور ،وأبا cمد ا>�Kفي� ،ا�هاجر

وأبا ا�ظفر هناد بن إبراهيم ال�س� وRاعة  ،وعبد اهللا بن ا�سن ا}الل ،العزKز بن ¿ األنما�
وشهد عند قاq القضاة أ@ ا�سن ¿ بن  ،كثTة. وتفقه � صباه f القاq أ@ يع1 بن الفراء

ه وحج وسمع بمكة أبا مع� عبد ا>كرKم cمد ا�امغا� سنة أر�ع و�سعA وأر�ع مائة فقبل شهادت
وتوجه من �كة إC �� وسمع بها أبا إسحاق  ،وأبا ا�سن ¿ بن ا�فرح ،بن عبد ا>صمد ا�قري

  إبراهيم ابن سعيد ا�بال. 
وأ@ الفتح  ،و`ن . إجازة من أ@ القاسم ¿ بن ا�حسن اBنوÃ :قال ا�افظ ابن اhجار

  وعمر ح� صارت ا>رحلة إ�ه. ،هللا القضا¶ ا��ي صاحب ا>شهابوأ@ عبد ا، )x(بن شيطا
عن Rاعة من ا�شائخ بمكة و�� وا>شام والعراق  حدثLيقول أضعف عباد اهللا: وقد 

�شا�هم عنه. وسمعت جزء األنصاري f قرKب من ع�Kن شيخاً با>شام والعراق وهم رووه 
وهو Rع �سنداً أل@ حنيفة  -رEه اهللا- ا� ا>شيخ أ@ ب�ر cمد بن عبد اعن �شا�هم عن 

-Cه اهللا تعاEما ذكرناه � أول ا>كتاب. -ر f  
و. فيها �صنفات  ،وقد Ïع � علم الفرائض وا�ساب وا4ندسة :قال ا�افظ ابن اhجار

و والقاq أب ،وعبد ا>وهاب بن ¿ ،عنه أبو الفرج بن ا�وزي حدثLو :قال .و�ر�ات و�ؤلفات
 ،وعبد ا}الق بن هبة اهللا بن ا ندار ،وعبد العزKز األخÌ ،الفتح cمد بن أEد ا�ائدا� ا>واسطي

وسعيد بن cمد بن  ،وأبو طاهر بن أ@ القاسم بن ا�عطوس ،وأبو ¿ بن القاسم بن ا�رKف
بن ا�سن  وأبو القاسم هبة اهللا ،وعبد ا�لك بن �واهب ا>سل� ،وعمر بن cمد بن طaزد ،عطاف

  وعبد العزKز بن معا£ بن منقبا � Rاعة كثTة. ،بن ا�ظفر ا>سبط

aثبوت ا:كتابة - :وح الق  
وسأBه يع� القاq  :أ@ سعد ا>سمعا� � �م طوKلعن روى ا�افظ ابن اhجار حاكياً 

 وأر�عA وأر�ع يوم اÐالثاء �Ï صفر سنة اث�تA :فقال ،أبا ب�ر cمد بن عبد ا ا� عن �و�ه
اÐا� من رجب سنة Nس وثالثA وNس مائة. وص«  :وقيل ،وتوÒ يوم األر�عاء ،مائة با>كرخ
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	  وأو� أن ي�تب f >وح قaه ﴿ ،ودفن بمقابر باب حرب �نب وا�ه ،عليه � جامع ا�نصور

ۙ� �  � �  �  ��﴾ )x( .  
و`نت . �قبة حسنة بí ثالثة أيام ال يفÙ عن قراءة  :قال ا�افظ ابن اhجار

 Òه اهللا- القرآن ثم توEعن خط أ@ الفضل بن نا÷ .- ر ً  :قال ا�افظ ابن اhجار حاكيا
 ،وأ@ ا�سن الÇ�a ،وأ@ ا�سن ا اقال� ،نه آخر من حدث عن أ@ إسحاق الÇ�aإ

ً  :قال .طaي وغTهم من ا>شيوخوالقاq أ@ الطيب ال ً و�سعA سنة �تعا وعمر أر�عا
  lسمعه و��ه وسائر حواسه.

وهو ا}ا�س من ا6ي Rعه يقول أضعف عباد اهللا: وقد ذكرت طرKق إسنادي � ا�سند 
  هذه ا�سانيد.

  فصل
  -ر*ه اهللا-� ذكر من بعدهم من ا�شايخ 

tk- قري. قال ا}طيب � ناد أبو ب�ر ا�نجبن ¡  بن إسحاق بن  ^مد بن إبراهيم
وأبا عمرة  ،وأبا ا>و�د الطيا>á ،ن أصله من �رو ا>روذ. سمع �سلم بن إبراهيمإتارVه: يقال 

�. ك ونظرائهم. وروى عنه �و¥ بن هارون وعبد اهللا بن cمد ا غوي وأبو عبد اهللا ا�وqا�
  .)!(ومائ�A ست وسبعAتوÒ سنة  :قال

to-  د بن صالح بن دينار ا غوي أبو ا�سن ا�عروف بابن  بن إبراهيم^مدEبن أ
cمد بن شجاع اÐل� عن حدث  :ألن جده أEد بن صالح يلقب حبmشاً. قال ا}طيب ؛حبmش

  وعباس ا�وري و�براهيم بن عبد اهللا القصار.
عة ل�سع بقA من و�ت يوم ا�م :قال :)"(قال ا}طيب .روى عنه أبو ا�سن ا�ارقط� وRاعة

  .- رEه اهللا تعاC- توÒ سنة ثمان وثالثA وثالث مائة  :شعبان سنة اث�تA وNسA ومائ�A. قال
tp- ا>رازي ^مد بن إبراهيم á<اد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الطياKقال ا}طيب  .بن ز
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 ux! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
طوKًال. و`ن  وعمر عمراً  mسAموطرسوس وس�ن قر م�� حدث ببغداد والً ن جوا :� تارVه

¡دث عن إبراهيم بن �و¥ الفراء و¡  بن معA وعبيد اهللا بن cمد القوارKري وغTهم. قال 
 : � آخرKن. قال ا}طيب@اعوروى عنه ¡  بن صاعد و�كرم بن أEد القاq وأبو ب�ر بن ا�

  )x(.-رEه اهللا تعاC- و`ن حياً سنة ثالث ع�ة وثالث مائة 
tt - :قدم بغداد  :بن حيان أبو ا�سن العقي« ا��ي. قال ا}طيب بن أبان و�د^مد بن ا

[cمد بن نعيم بن Eاد وها� بن ا�تو� وهشام بن عمار وهشام بن خا�. وروى عنه عن وحدث بها 
  . )۲(]طgا}[ل بن تب و�سماعيل بن ¿ ا>لخ� وأEد بن الفض )!( ]Eيد بن ا>ر�يعا�سA بن 
tx - بن عبد اهللا ^مد Yسiقال ا}طيب   ا غدادي. )"( جري]االٰ [أبو ب�ر  بن ا
وجعفر  )۳( ]ا�لوا�[وأبا شعيب ا�را� وأEد بن ¡   )۳( ]�كا>[سمع أبا �سلم  :� تارVه

وحدث ببغداد قبل  ،و. تصانيف كثTة ،و`ن ثقة صدوقاً  ،بن cمد الفرKا@ وخلقاً من أقرانهم
الث مائة ثم انتقل إC �كة فسكنها ح� توÒ بها � cرم سنة س�A وثالث سنة ثالثA وث

  .- رEه اهللا تعاC- مائة 
tz - مد بن أ*د^ �Kه اهللا-بن عبدك ا>رازي  بن عEه-رVقال ا}طيب � تار .)u(: 

cمد بن أيوب ا>رازي وعمرو بن تميم وحدث عنه ا�ارقط�. قال عن س�ن بغداد وحدث بها 
  .-رEه اهللا تعاC-و`ن ثقة توR � Òادى األوÆ سنة ثمان وأر�عA وثالث مائة  :با}طي

t} - و� ^مد بن أ*دسمع ا�سن  :أبو ب�ر العصفري. قال ا}طيب � تارVه بن 
Eد بن [أبن عرفة وسعدان بن ن� وأEد بن منصور ا>رمادي. وروى عنه أبو أEد cمد بن 

  وغTه. اmhسابوري )�( إسحاق]
t~ - ه بن حامد ^مد بن أ*دVعن بإسناده  )²(ا>كندي ا خاري. قال ا}طيب � تار

ن cمد بن أEد بن حامد ا>كندي ا خاري س�ن بغداد إ :cمد بن سليمان ا�افظ ا خاري
.Aومائ� Aوحدث بها � سنة ثالث و�سع  
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 !u! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
x�- د أبو ا�سن  بن ^مد ^مد بن أ*دEا[بن أûال[ز )x(  ا�عروف بابن]هزرK۱( ]قو( .

وأبا العباس  )۱( ّزاز]ا>ر[سمع إسماعيل بن cمد ا>صفار وcمد بن عمرو  :قال ا}طيب � تارVه
 ،و»تبت عنه وهو أول شيخ كتبت عنه إ�الء :عبد اهللا بن عبد ا>رEن العسكري. قال ا}طيب

  و`ن وفاته سنة اث�� ع�ة وأر�ع مائة. :قال
xf- *بن عبد اهللا بن عبد ا>صمد ا�هتدي باهللا ا}طيب �امع  بن ^مد د^مد بن أ

� سنة أر�ع وثمانA  :كتبت عنه وسأBه عن �و�ه فقال :)!(ا�نصور. قال ا}طيب � تارVه
  .-رEه اهللا تعاC-وثالث مائة 

xk- العوام ^مد بن أ*د Oمي�. قال  بن أBا  اKد بن دينار أبو ب�ر ا>رKبن يز
}طيب � تارVه سمع يزKد بن هارون وعبد ا>وهاب بن عطاء. وروى عنه أبو العباس بن عقدة ا

  .-رEه اهللا تعاC-ومائ�A  )"(عAبتوÒ سنة ست وس :ا>كوÒ والقاq أبو عبد اهللا ا�حا�«. قال
xo - جار  بن ^مد ^مد بن أ*دhسابور. قال ا�افظ ابن اmقضاة ن qبن صاعد قا

Vمد  :ه� تارc هو أبو سعيد بن أ@ ن� ا>صاعدي. سمع أباه أبا ن� وعمه أبا سعيد ¡  بن
بن صاعد. وروى عنه من أهل بغداد عبد ا>وهاب بن ا�بارك األنما� وأبو الفضل عبد ا�لك 
بن ¿ بن يوسف وcمد بن نا÷ قدم حاجاً سنة ثالث وNس مائة. وتوÒ بنmسابور سنة سبع 

  مئة. وع�Kن وNس
xp- ش[بن  بن يعقوب ^مد بن أ*دmبة[ )u(  مد بنcبن ا>صلت. سمع جده يعقوب و

 :كذا ذكره ا}طيب � تارVه فقال ،شجاع اÐل�. وروى عنه طلحة بن cمد بن جعفر ا>شاهد
  وثالثA وثالث مائة. )�( [احد!]توÒ سنة 
xt - ه أبو العباس األثرم ا�قري. قال بن *اد ^مد بن أ*دVسمع  :ا}طيب � تار

وحدث عنه cمد بن ا�ظفر  :ا�سن بن عرفة وEيد بن ا>ر�يع وعمرو بن شبة وغTهم. قال
وتوÒ األثرم سنة ست  :قال ،م بن شاذان وأبو ا�سن ا�ارقط� )O�(%L[ )²+�[ا�افظ وأEد بن 

  .-رEه اهللا تعاC-وثالثA وثالث مائة 
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 "u! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
xx - ه. و� بن إبراهي ^مد بن إسحاقKبن إبراهيم ا�عروف أبوه بابن راهو "ö م بن

ببالد خراسان والعراق وا�جاز  )x( ]كتب[ :بمرو و~شأ بنmسابور. قال ا}طيب � تارVه
وا>شام و��. وسمع أباه إسحاق بن راهوKه و¿ بن حجر وأEد بن حنبل و¿ بن ا�دي� 

قرامطة �رجعه من ا�ج سنة أر�ع و�سعA ال هتقتل :.قال ا}طيب- رq اهللا عنهم- وRاعة 
 Aومائ� -Cه اهللا تعاEر -.  

  يقول أضعف عباد اهللا :هو �ن يروي وKروى عنه � هذه ا�سانيد.
xz- مار يعرف بابن بن ^مد ^مد بن إسحاقBأبو ب�ر ا ùmونخ[ )!(بن عÌ،[ 

ا�وص« وعباس بن  )"( ]بحر[¿ بن عن حدث  :Ìون. قال ا}طيب � تارVهخوقيل بابن أ@ 
توÒ آخر ذي ا�جة سنة  :عبد اهللا. روى عنه cمد بن ا�سن بن سليمان الûار. قال ا}طيب

  ثالث وثالثA وثالث مائة و`ن ثقة.
x} - بن الطارق ^مد بن إسحاق ùmبن ع)u(  � اقد. قال ا}طيبhا Oأبو ب�ر القطي

با ب�ر بن أ@ داؤد ا>سجستا� وعبد اهللا بن cمد ا غوي سمع cمد بن سليمان ا اغندي وأ :تارVه
  .- رEه اهللا تعاC- توÒ سنة ثمان وسبعA وثالث مائة  :و¡  بن cمد بن صاعد وRاعة. قال

x~ - ة ا�ع� ا خاري صاحب ا>صحيح. قال  ^مد بن إسماعيلTبن إبراهيم بن ا�غ
عبد اهللا �لة ا>سبت �لة الفطر سنة  وتوÒ أب :فيها بعدما ذكر ترRته و�الغ )�(ا}طيب � تارVه

 Aومائ� AسNست و-Cه اهللا تعاEر-.  
z� - د  ^مد بن إدر�سKبن العباس بن عثمان بن شافع بن ا>سائب بن عبيد بن عبد يز

 Oه اهللا-بن هاشم بن ا�طلب بن عبد مناف أبو عبد اهللا ا>شافEعنه فضائله أجل من  -ر qور
و� ا>شافO سنة NسA ومائة  )²( :� تارVه طيبوهو �ستغن عن اBعرKف. قال ا} أن $#

Aع ومائ��  و�ش أر�عاً وNسA سنة. ،ومات � آخر يوم من رجب سنة أر
zf- jقال ا}طيب ^مد بن ب� .ÑÌا� Aبن واصل أبو ا�س Tمد بن ب�c بن: 
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 uu! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
ا�حارô. قال ا}طيب مات �  ]يزKد[ )!(وcمد بن ا�وص« ]مارع[ )x(سمع cمد بن عبد اهللا بن

  .-رEه اهللا تعاC- ]ومائ�Aوس�A اث�تA [ )"(شوال سنة
zk- سنiه: قدم  ^مد بن اVبن ¿ بن حامد ا خاري أبو ب�ر. قال ا}طيب � تار

 بن عبد اهللا بن ¡  ا>Óخá. روى عنه ¿ بغداد حاجاً سنة �سع وثالث مائة وحدث بها عن
   .عمر بن cمد ا>سكري

أ@ ب�ر cمد بن ا�سن بن ¿ بن حامد  عنجده  حدثناعن روى عنه ا}طيب
العوu(  Ò( ]عطية[ عنأ@ حنيفة  عنإسماعيل بن عياش  عنا�سA بن ا�بارك  عنا خاري 

 من كذب ¿ متعمداً  :أنه قال -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-اgh عن أ@ سعيد ا}دري  عن
  فلي�بوأ مقعده من اhار.

zo - سنiوقال  ،بن الفرج أبو ب�ر ا�قري ا�ؤذن األنباري. س�ن بغداد ^مد بن ا
أEد بن عبيد اهللا ال�ï وعبد اهللا بن ا�سن ا4اش�  عن: حدث بها )�(ا}طيب � تارVه

ا�وهري  وRاعة سماهم. قال وروى عنه cمد بن إسماعيل ا>وراق و¿ بن cمد بن علوKه
  .-رEهم اهللا تعاC-وRاعة 

zp- سنiا�قطي�. قال ا خاري �  ^مد بن ا Aبن يقط ùmمد بن عc بن ¿ بن
سمع أبا خليفة الفضل بن ا�باب ا�م% وا�سA بن عمر بن أ@ األحوص ا>كوÒ وأبا  )²(:تارVه

و»تب با�زKرة وا>شام وغTهما. يع1 أEد بن ¿ ا�وص« وRاعة سماهم. قال وقد ن سافر 
وروى عنه أبو نعيم األصفها� و¿ بن cمد ابن عبد اهللا ا�ذاء. قال توÒ ا�قطي� يوم األر�عاء 

  .-رEه اهللا تعاC-ا>رابع ع� من ر�يع اآلخر سنة سبع وس�A وثالث مائة 
zt - Yسiجعفر[بن حفص بن عمر أبو  ^مد بن ا[)º(  قال ا}ثع� األشنا� .Òا>كو

عباد بن يعقوب وعباد بن أEد العرزÑ وأ@ عن قدم بغداد وحدث بها  :ا}طيب � تارVه
بن سليمان ا اغندي والقاq أبو  وروى عنه cمد بن cمد :كرKب cمد بن العالء وRاعة. قال
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 )!( ]جعفر[أبو  مات :وcمد بن ا�ظفر ا�افظ. قال )x( ]@ا�عا[عبد اهللا ا�حا�« وcمد بن عمر 

  .-رEه اهللا تعاC- ا}ثع� سنة Nس ع�ة وثالث مائة 
zx - Yسiدون ا غدادي ا� ^مد بن اE من أهل بن ¿ بن ôا[بعقو�قال  )"( ]عقو

وو& ا�سبة ببغداد و»تبت عنه � سنة �سع وع�Kن وأر�ع  )۳( ]عقو�ا[بو& قضاء  :ا}طيب
  .- رEه اهللا تعاC- مائة 

zz- ^ س[مد بنiاY [)u(  د أبو يع1 ا�عروف بابن الفراءEمد بن خلف بن أc بن
و. تصانيف f مذهب أEد بن حنبل ودرس  ،ن أحد الفقهاء ا�نابلة :القاq. قال ا}طيب

وشهد عند قاq القضاة أ@ عبد اهللا ا�امغا� فقبل شهادته وو& اhظر �  ،وأف� س�A كثTة
أ@ القاسم ابن حبابة وعبد اهللا بن أEد بن ما>ك ا يع عن دار ا}الفة وحدث ا��م �رKم 

  و¿ بن عمر ا�رô وRاعة. 
أحد من  )Ì [)²نا$ما [ :ا�حا�« )�( ]Aأبو ا�س[و`ن يقول:  :قال ،و`ن ثقة :قال ا}طيب

ت >سبع وع�Kن أو ثمان و� :وسأBه عن �و�ه فقال :ا�نابلة أعقل من أ@ يع1 بن الفراء. قال
 Aودفن � يوم االث� Aوثالث مائة. ومات �لة االث� Aن �لة خلت من ا�حرم سنة ثمانKوع�

  .-رEه اهللا تعاC-من شهر ر�ضان سنة ثمان وNسA وأر�ع مائة  )º(]اBاسع ع�[
z}- ي�. قال ا خاري ^مد بن خلفBأبو عبد اهللا ا)À(:  مد بنc هو من شيوخ ."ö

سعيد ا�قaي و»عب. عن وذكر ابن ö" � تارVه أنه توÒ سنة �سع وNسA ومائ�A. وهو يروي 
  .-رEه اهللا تعاC-من ا�عروفA نزل عليه اhاس  :سمع نافعاً وعبد اهللا بن دينار. وقال ا خاري

z~ - ه ^مد بن داؤدVمدعن قدم �� وحدث  :بن سليمان. قال ا}طيب � تارc 
 )Å( ]ثالثA وثالث مائةست و[بن جرKر الطaي وتوÒ يوم ا}مmس من Rادى األخرى سنة 
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 -Cه اهللا تعاEر -.  

أبو عبد اهللا اmhسابوري. وا� cمد بن cمد بن رجاء )x(دي نا>سبن  ^مد بن رجاء - �{
  .-رEهم اهللا تعاC-اÌh بن شميل و�Ç بن إبراهيم عن حدث 

}f- رج Oمن أصحاب أ@ يوسف و& القضاء ببغداد.)!(ا}راسا� اء^مد بن أ .  
}k- أبو عبد اهللا ا يكندي ^مد بن سالم)"(  Æسليمب� [�و[)u(  اري. قال ا خاريä
من صفر سنة Nس وع�Kن ومائ�A. قال  )�A[ )²ض[>سبع  )�( حد]يوم األ[مات  :� تارVه
  وابن عيmنة.سمع سالم بن سليم وcمد بن سلمة  :ا خاري

cمد بن عن cمد بن ا�سن ا>شmبا� كثTاً يروي عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 
  رضوان � هذه ا�سانيد.

}o - بن حم أبو ب�ر ا�افظ ا خاري. قال ا�افظ أبو عبد اهللا بن  ^مد بن سعيد
م روى عنه حديثاً ث ،ذكره Eزة بن يوسف ا>سه� � تارVه �رجان :اhجار ا غدادي � تارVه
  وذكر أنه حدث به ببغداد.

}p- د اهللايعب[بن  ^مد بن سماعة[)º(  أبو عبد اهللا �l بن هالل بن و»يع بن]Bي�ما[ 
)À(هVمد بن ا�سن عن وحدث  ،و& القضاء ببغداد :. قال ا}طيب � تارcو qأ@ يوسف القا

 :وى عنه Rاعة. قال أبو عبد اهللا ا>صيمرير .ع1 بن خا� ا>رازيKا>شmبا� وا�سيب بن KÏك و
ومن ا�فاظ اÐقات  ،Rيعاً cمد بن سماعة -رEهما اهللا- ومن أصحاب أ@ يوسف وcمد 

واألما£ و&  )Å(بRيعاً وروى ا>كت -رq اهللا عنهما-أ@ يوسف وcمد عن اhوادر. روى 
. قال ¡  بن اهيام ا�عتصم فاستعففلم يزل قاضياً ح� ضعف ب�ه إC أ القضاء ببغداد >لما�ون

Aنهاية. قال طلحة بن  :مع f نواñ< qو صدق أصحاب ا�ديث كما يصدق ابن سماعة القا<
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توc Òمد بن سماعة � سنة ثالث وثالثA ومائ�A. و. مائة سنة وثالث س�A و`ن �و�ه  :cمد

  )x(.-رEه اهللا تعاC-سنة ثالثA ومائة 
}t -  ه شجاع^مد بنVل� أبو عبد اهللا. قال ا}طيب � تارÐهو فقيه أهل العراق  :)!(ا

¡  بن آدم عن وحدث  ،وهو من أصحاب ا�سن بن زKاد ا>لؤ>ؤي صاحب أ@ حنيفة ،� وقته
امة وعبيد اهللا بن �و¥ وcمد بن عمر ا>واقدي. وروى عنه سو�سماعيل بن علية وو»يع وأ@ أ

  ه cمد بن أEد بن يعقوب. يعقوب بن شmبة وابن ابن
أبو ا�سن ¿  حدثناأEد بن �ل القاq  حدثناإبراهيم بن ö"  حدثنا :قال ا}طيب

cمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا صاحب  حدثنابن صالح بن أEد بن ا�سن بن صالح ا غوي 
شهر ر�ضان  سمعت أبا عبد اهللا cمد بن شجاع يقول: و�ت � :cمد بن شجاع اÐل� قال

سنة إحدى وثمانA ومائة. وتوÒ وهو � صالة الع� ساجدا ألر�ع �ال خلون من ذي ا�جة 
  سنة ست وس�A ومائ�A. ودفن � بيت من داره �الصقاً >لمسجد.

}x - األصل. قال ا}طيب �  ]افعربن  رشو�[)"(^مد بن ïبن شداد أبو جعفر طو
ب بن إبراهيم بن سعد وأبا أسامة وEاد ابن أسامة والقاسم سمع إسماعيل بن جعفر وKعقو :تارVه

  بغدادي. ربن ا��م العرì. قال ا}طيب cمد بن شو»
}z - جار  ^مد بن صدقةhوق. قال ا�افظ ابن اÓ� مد بنc ه اهللا- بنEه � - رVتار: 

ر ا>صÒT وحدث بها سمع ببغداد سنة �سع وثمانA وأر�ع مائة من أ@ ا�سA ا�بارك بن عبد ا�با
  .- رEه اهللا تعاC- ب�تاب أحñم ا>سماع وÏوطه أل@ القاسم القشTي وحدث باإلسكندرKة أيضاً 

بن ¿ بن ¡  بن عبد اهللا القاq أبو ا�سن ا�عروف بابن  ^مد بن صالح - {{
ا وس�ن هو من أوالد العباس ا4اش�. و� با>كوفة و~شأ به :. قال ا}طيب)u( ]انشmبأم [

وال أعلم قاضياً من ب� هاشم ببغداد غTه. ثم ذكر  :قال ا}طيب .ببغداد وو& القضاء بها
وهو لقب أم جده و( من أوالد طلحة )۴(] انشmببن [مات القاq أبو ا�سن  :أخباره ثم قال

. مات سنة �سع وس�A وثالث - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- بن عبيد اهللا صاحب رسول اهللا 
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  )x( و�و�ه سنة ثالث و�سعA ومائ�A. ،ةمائ

cمد بن عن أبيه عن حدث  :)!(ا>سدوï. قال ا}طيب � تارVه ^مد بن عمر -~{
  هشام. روى عنه ا�عا* بن ز»رKا ا�رKري.

سمع ما>ك بن أ~س  :قال ا}طيب � تارVه .بن واقد أبو عبد اهللا ا>واقدي ^مد بن عمر - �~
وcمد بن عبد اهللا ابن أÃ ا>زهري وابن جرKج وأسامة بن زKد  )"(]ن راشدعمر ب[وابن أ@ ذئب و

وسفيان اÐوري. روى عنه تبه cمد بن سعد وcمد بن إسحاق ا>صا�ê وRاعة. قال قدم ا>واقدي 
 Tوسارت ا>ر»بان ب�تبه � فنون العلوم من ا�غازي وا>س ø�<بغداد وو& قضاء ا�انب ا

  غداد سنة سبع ومائ�A ودفن بمقابر ا}+ران وهو ابن ثمان وسبعA سنة.والطبقات. مات بب
  cمد بن ا�سن ا>شmبا� � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 

~f- امح�ش[بن  ^مد بن عبد ا:ر*ن بن جعفر[ )u(هVهو أبو  :. قال ا}طيب � تار
توÒ سنة  ،ن وcمد بن EدوKه ا�روزي وRاعةع سمع cمد بن عبد اهللا بن غيالي- ا�سن ا َ 

  .-رEه اهللا تعاC-اث�تA و�سعA وثالث مائة 
~k- قال ا}طيب  ^مد بن عبد اهللا .Ç<مد بن صالح أبو ب�ر األبهري الفقيه ا�اc بن
أ@ عرو�ة ا�را� وcمد بن cمد ا اغندي وcمد بن عن وحدث بها  ،س�ن بغداد :� تارVه

ن إمام أصحاب  .األشنا�. و. تصانيف � Ïح مذهب ما>ك وا>رد f من خالفه )�( ]Aا�س[
مات أبو ب�ر  :قال أEد بن cمد العتيí وعبد العزKز بن ¿ :ما>ك � وقته. قال ا}طيب

و�و�ه سنة �سع وثمانA ومائ�A و��ه انتهت رKاسة  ،األبهري سنة Nس وس�A وثالث مائة
  ك.أصحاب ما>

~o - ا��د بن  ^مد بن عبد اEا�عروف بابن  )²( ]اجبا�سلمان بن أ@ القاسم [بن أ
وهو من ساك� ا>صاغة  من دار  :قال ا�افظ أبو عبد اهللا بن اhجار ا غدادي � تارVه .ا طي

طاب أبا ا}[cدث بغداد � وقته. سمع أبا عبد اهللا ما>ك بن أEد بن ¿ ا انياï و ،ا}الفة
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القاري وأبا ا�سن ¿ بن أEد بن ا}طيب األنباري وأبا عبد اهللا  )x( ]رط بن أEد بن ا �ن

وأبا الفضل أEد بن ا�سن بن خTون وأEد بن [ )!(ا�سA بن أEد بن cمد بن طلحة اhعا£ 
ا>زg�K. سمع أEد ا�داد األصبها� نت . إجازة من ا>�Kف أ@ ن� وcمد بن cمد بن ¿ 

. �و�ه سنة سبع ]منه ا>شيوخ ا>كبار كأ@ الفضل بن نا÷ وعبد ا}الق بن أEد بن يوسف
  وسبعA وأر�ع مائة. ومات سنة أر�ع وس�A وNس مائة.

~p- ] قال ا}طيب  أبو العالء ا>واسطي. �روانبن يعقوب بن  )"( ]بن _ بن أ*د^مد
ما>ك  ابنودخل بغداد وسمع من  .بها و»تب أيضاً ا�ديث~شأ بواسط وحفظ القرآن  :� تارVه

 و»تب عنه. ومات أبو العالء ا>واسطي سنة إحدى وثالثA وأر�عماï القطيO وأ@ cمد بن 
  مائة. أر�عA وثالث[�سع و]  )u(مائة وو� سنة 

~t - و� ^مد بن عبادبن راشد الع. وKلقب lسندوال. قال ا}طيب �  بن 
وعبد العزKز بن cمد  أبيهعن وحدث  ،س�ن بغداد و`ن ��اً با�ديث وأيام اhاس :)�(تارVه

  .-رEهم اهللا تعاC-ا�راوردي وعبد ا>سالم بن حرب وحفص بن غياث وأسباط بن cمد 
~x - س�ن بغداد ^مد بن عباد .Çرقان أبو عبد اهللا ا�� ،و`ن ��اً با�ديث ،بن ا>ز

زKز بن cمد ا�راوردي وسفيان بن عيmنة. وروى عنه ا خاري و�سلم عبد الععن وحدث بها 
Aومائ� Aس وثالثN مات سنة .A²(� ا>صحيح(.  

~z - د بن خا�. قال ا}طيب ^مد بن عبد اهللاEبن أ)º(: وحدث  ،س�ن بالد ا>شام
>رازي و`ن عبد اهللا بن cمد ا غوي وأ@ ب�ر بن أ@ داؤد. روى عنه تمام بن cمد اعن بها 

  .- رEه اهللا تعاC- حافظاً 
بن عبد القاهر بن أسد بن �سلم أبو سعيد األسدي ا�ؤدب.  ^مد بن عبد ا�لك -{~

سمع عبد ا�لك بن cمد بن عبد اهللا بن  :قال ا�افظ أبو عبد اهللا ابن اhجار ا غدادي � تارVه
با طالب cمد بن cمد بن إبراهيم بن �lان وأبا ¿ ا�سA بن أEد بن إبراهيم بن شاذان وأ
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 �É! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
غيالن وأبا cمد ا�سن بن cمد ا}الل. ومات cمد بن عبد ا�لك األسدي سنة إحدى وNس 

  .-رEه اهللا تعاC-و�و�ه سنة إحدى وع�Kن وأر�ع مائة  ،مائة
بن ا�سA بن خTون أبو منصور ا�قري من ساك� درب  ^مد بن عبد ا�لك -~~

قرأ القرآن f عمه أ@ الفضل أEد بن  :ا�افظ أبو عبد اهللا ابن اhجار ا غدادي صT. قالن
وصنف كتباً �  ،ا�سن بن خTون وf جده ألمه عبد ا�لك بن أEد ا>سهروردي وf غTهما

وسمع ا�ديث من أبيه وعمه أ@ جعفر cمد بن أEد بن �سلمة وأ@ الغنائم عبد  ،القراءات
 بن ا�ا�ون وأ@ ب�ر أEد بن ¿ بن ثابت ا}طيب صاحب اBارKخ. توÒ سنة ا>صمد بن ¿

  .-رEه اهللا تعاC- �سع وثالثA وNس مائة. �و�ه سنة أر�ع وNسA وأر�ع مائة 
f�� - سابور. قال ا}طيب  ^مد بن عبد اهللاmبن دينار أبو عبد اهللا ا�افظ ا>زاهد من أهل ن
ن الفضل ا>Óي بن خزKمة وcمد بن أEد بن أ~س وcمد بن أÏس. روى سمع ا�سA ب :� تارVه

وقدم بغداد حاجاً وحدث بها فروى عنه من أهلها أبو حفص بن شاهA. و`ن ثقة  ،عنه أهل ب"ه
 ،و`ن ¡ج � i ع� س�A ،ورغب عن الفتوى الشتغا. بالعبادة ،فقيهاً �رفاً بمذهب أ@ حنيفة

  وثالث مائة. )x( [وثالثA]�A فتوÒ ببغداد من�فه من ا�ج سنة ثمانوKغزو � i ثالث س
f�f- _ مد بن ¡  بن ¿ بن عبيد اهللا بن جعفر بن ¿ بن ا�هتدي  ^مد بنc بن

باهللا أبو عبد اهللا ا4اش� يعرف با}ندقوø. قال ا�افظ أبو عبد اهللا بن اhجار ا غدادي � 
 ،أبا ا�سن cمد بن أEد بن روز�ة cمد بن ا�سA بن الفضل القطان وسمع أبا ا�سA :تارVه

  .-رEه اهللا تعاC-و� سنة ست و�سعA وثالث مائة وتوÒ سنة إحدى وسبعA وأر�ع مائة 
f�k - بن إسحاق بن إبراهيم بن ا}راسا�. قال ا�افظ أبو عبد اهللا  ^مد بن عبد اهللا

ا�سن cمد بن ا�سA بن الفضل هو أبو عبد اهللا cمد وا�ه ن  ابن اhجار � تارVه سمع أبا
Aومن شيوخ ا�حدث Aه  ،من ا�عدلVوذكره ا}طيب � تار-Cه اهللا تعاEر-.  

f�o - _ مد بن أ@ عثمان ا�قاق أبو الغنائم. قال ا�افظ أبو  ^مد بنc بن ا�سن بن
T من أ@ cمد عبد اهللا بن عبيد اهللا بن ا يع وأ@ عمر سمع ا>كث :عبد اهللا ابن اhجار � تارVه

عبد ا>واحد بن cمد بن عبد اهللا بن مهدي وأ@ ا�سن ¿ بن cمد بن عبد اهللا بن �lان وأ@ 
روى عنه أبو طالب أEد بن ا�سن بن ا نا  .ا�سن cمد بن أEد بن cمد بن روز�ه وRاعة

�ارستا� وRاعة. و� سنة إحدى وأر�ع مائة وتوÒ سنة ثمان وأبو ب�ر cمد بن عبد ا ا� ا
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 �x! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
Aع مائة  وثمان�  .-رEه اهللا تعاC-وأر

  يقول أضعف عباد اهللا: يروي عنه أبو ب�ر cمد بن عبد ا ا� ا�ارستا� � هذه ا�سانيد.
f�p - مد بن يوسف أبو عبد اهللا ا ^مد بن عبد ا>القc د بن عبد القادر بنEبن بن أ

  الفرج أ@ ا�سن أخ أ@ ا�سA عبد ا�ق وأ@ ن� عبد ا>رEن و`ن األصغر منهما. 
و� ب+د و~شأ بها مع أبيه وسمع بها من  :قال ا�افظ أبو عبد اهللا ابن اhجار ا غدادي � تارVه

ر cمد بن ثم ورد مع وا�ه بغداد فأسمعه من القاq أ@ ب� ،أ@ سعد إسماعيل بن أ@ صالح ا�ؤذن
عبد ا ا� األنصاري وأ@ منصور عبد ا>رEن بن cمد بن الفرات وcمد بن عبد ا�لك بن خTون. 

  )x( مائة. و� � ذي ا�جة سنة اث�تA وع�Kن وNس مائة. وتوÒ سنة سبع وس�A وNس
f�t- وراق عبيد اهللا بن �و ]ج«الع[ )!(بن كرامة أبو جعفر  ^مد بن عثمان Òا>كو .¥  

 ]وEاد ابن أ@ أسامة[أ@ أسامة عن ورد معه بغداد وحدث بها  :قال ا}طيب � تارVه
Rاعة. روى عنه cمد بن إسماعيل ا خاري � صحيحه وأبو عن وا�سA بن ¿ ا�ع� و

 Aومائ� AسNمات سنة ست و ôحاتم ا>رازي و�براهيم بن إسحاق ا�ر-Cه اهللا تعاEر-.  
f�x-  ان.  بن عبد ا�لك^مد�l مد بن عبد اهللا بنc بن  

وأبا ب�ر بن  ]يوKهأبا عمر بن ح[ )"(سمع cمد بن ا�ظفر ا�افظ و :قال ا}طيب � تارVه
  ومات سنة ثمان وأر�عA وأر�ع مائة. ،و»تãنا عنه :شاذان وطائفة من هذه الطبقة. قال ا}طيب

f�z - بن بن ¿ بن إبراهيم  ^مد بن عبد ا:واحد)u( ]ه.مرز[   
 ]«تا}[)�(أEد بن يوسف بن خالد وأ@ ب�ر بن سا>م عن حدث  :قال ا}طيب � تارVه

  ومات سنة Nس وثالثA وأر�ع مائة. ،كتبت عنه :كثT ا>سماع. قال ا}طيب و`ن صدوقاً 
f�}- ه ^مد بن عبد اهللاVقال ا}طيب � تار .O²(أبو ب�ر الفقيه ا>شاف(: ÒTهو ا>ص 

وسمع ا�ديث من أEد بن منصور  .و. الفهم والعلم وا>Ûم ،. تصانيف � أصول الفقه
  .-رEه اهللا تعاC-ا>رمادي. مات سنة ثالثA وثالث مائة 
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 !�! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
f�~- ¡مد بن ¿ بن عمر أبو الفضل.  ^مد بن ناc بن  

الفضل cمد بن سمع شيخنا أبو  :قال ا�افظ أبو عبد اهللا ابن اhجار ا غدادي � تارVه
وأبا عبد اهللا  ،وأبا طاهر cمد بن أ@ ا>صقر األنباري ،]يÓãال[ )x(نا÷ أبا القاسم ¿ بن أEد 

ïد بن ¿ ا انياEقورعن و`نت . إجازات قيمة يروي  .ما>ك بن أhوابن ماكوال. و�  ،ابن ا
  .-اهللا تعاC رEه- )!(سنةسبع وس�A وأر�ع مائة. وتوÒ سنة NسA وNس مائة

ff�- ار. نزل حلب. وحدث بها  ^مد بن العباسûإسماعيل  عنبن الفضل أبو ب�ر ال
و`نت  ،بن إسحاق القاq وcمد بن عثمان بن أ@ شmبة و¿ بن عبد ا>صمد الطيا>á وRاعة

  )"(.-رEه اهللا تعاC-وفاته بعد سنة أر�عA وثالث مائة 
fff- بن  ^مد بن عمر Aا}طاب بن بن ا�س)u( ]<اناKبن حبيب الفقيه ا�ن� أبو  ]ر

  . ]ديزندورا>[)�(العباس 
أبو  أخaناالقاq أبو العالء ا>واسطي  أخaنا :قال ا}طيب � تارVه � ترRة هذا ا>شيخ

 Aدرالع[)²(القاسم ¿ بن ا�سÑ[ أبو العباس  حدثنا ]cبن ا}طاب  ]مد Aبن عمر بن ا�س
عن cمد بن سماعة القاq  حدثناأEد بن cمد ا�ما�  حدثنان ¿ ا�افظ جعفر ب حدثنا

حججت مع أ@ سنة ست و�سعA فرأيت واحداً من أصحاب  :قال ،أ@ حنيفةعن أ@ يوسف 
 ghيدي فسمعته يقول: قال رسول اهللا  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-ا�يقال . عبد اهللا بن جزء ا>ز

و»فاه اهللا همه.  من تفقه � ا�ين رزقه اهللا من حيث ال ¡�سب :-وسلم ص1 اهللا عليه وآ.-
  .-رq اهللا عنه-وأ~شد أبو حنيفة من قو. 

  شعر
  رشادـل من الـفاز بفض    معاد ـمن طلب العلم >ل

  ل من العبادـنيل فضـل     من أتاه  خـÓانال ـون
ffk- س �روزي أبو عبد اهللا  ا�بن عطية بن عمر بن خ ^مد بن الفضلãب� ع Æو�
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 "�! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  األصل. س�ن äارى. 

أ@ إسحاق ا>سãيO عن وحدث  .حدث بمناكT وأحاديث معضلة :قال ا}طيب � تارVه
وزKاد بن عالقة وزKد بن أسلم وعمرو بن دينار وcمد بن سوقة ومنصور بن ا�عتمر و�صم بن 

 )c)xمد بن عن  آخر ترRته ثم قال ا}طيب � .بهدلة وابن جرKج وغTهم. قدم بغداد وحدث بها
وتوc Òمد بن الفضل بن عطية ببخارى � سنة ثمانA  :سليمان ا�افظ[أEد بن cمد بن] 

  .-رEه اهللا تعاC-ومائة 
ffo - أبو سعيد ا>سمسار.  ^مد بن القاسم ýبن إسحاق بن إسماعيل بن ا>صلت ا ل  

الفرKا@  )!(يممتبن ا�هتدي وcمد بن cمود عن قدم بغداد وحدث  :قال ا}طيب � تارVه
  وهارون بن حاتم ا>كوÒ. روى عنه cمد بن ö" ا�وري.

ffp- عرف بابن ا>سواق.  ^مد بن ^مدKبن عثمان بن عمران أبو منصور ا ندار و  
وأEد بن  )"(¥اسمع أبا ب�ر بن ما>ك القطيO وأبا cمد بن م :قال ا}طيب � تارVه

كتبت عنه و`ن  :قال ا}طيب . وRاعةøروö" بن جعفر و�براهيم بن أEد ا}cمد بن صالح 
إحدى وس�A وثالث مائة. ومات سنة  و�ت سنة :فقال ،سألت ابن ا>سواق عن �و�ه :ثقة. قال

  إحدى وأر�عA وأر�ع مائة.
fft - ن أبو عبد اهللا ا اغندي.  ^مد بن ^مدEبن سليمان بن ا�ارث بن عبد ا>ر  

روى  .شعيب بن أيوب ا>�Kفي�عن هو أخو أبو ب�ر ا اغندي. روى  )u(قال ا}طيب
  عنه cمد بن ا�ظفر ا�افظ أبو عبد اهللا.

ffx - ن أبو ب�ر ا اغندي.  ^مد بن سليمانEبن ا�ارث بن عبد ا>ر  
سمع �شائخ العراق و�� وا>شام وا>كوفة و�غداد. و`ن كثT ا�ديث  )�( :قال ا}طيب

وأخذ عن ا�فاظ القديمة فروى عنه القاq  ،وعç بها العناء العظيم ،افر إC األ�صار ا عيدةس
ا�سA بن إسماعيل ا�حا�« وcمد بن ö" ا�وري وأبو ب�ر ا>شافO وcمد بن ا�ظفر ا�افظ 

 .Tوخلق كث Aوأبو حفص بن شاه  
                                           

���   ��g	�� ��"�� ����2 3 �+1�������.9����������’’EF+G0�1%�234	‘‘  

�!�  "�� ����2 3 �+1 ��g	�� ������
��.9����������’’�+]¢	‘‘  
�X�   ��ga� ����2 3 �+1������.9����������’’ w£�$	‘‘  

�e�   ���"�
�� ��g	�� ��"�� ����2������  

�r�   ���"�
�� ��g	�� ��"�� ����2������  



 �u! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
ي من حفظه.ومات سنة اث�� و�لغ� أن �مة ما ن ¡دث عنه ن يرو :قال ا}طيب
  ع�ة وثالث مائة.

ffz- بن األزهر[بن  ^مد بن ^مد Tبن أ@ �و¥  ] بن أ@ بردةسعيد  بن زه
أسامة وcمد بن سليمان [أ@]  )!(ا�ارث بنعن حدث ببخارى  ،من أهل األنبار )x(األشعري

بن يو~س. قال ا خاري مات ا اغندي وcمد بن êلب تمتام وعبد اهللا بن أEد بن حنبل وcمد 
  سنة إحدى وأر�عA وثالث مائة.

يقول أضعف عباد اهللا: يروي عنه أبو cمد ا خاري صاحب ا�سند األول من هذه ا�سانيد واهللا 
  سبحانه وتعاC أعلم.
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 ��! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 

  باب األلف
ff}- ة رسول  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-ابن رسول اهللا  إبراهيمKü ة القبطيةKأمه مار

و� � ا>سنة اÐامنة  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- أهديت إC اgh  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- هللا ا
ص1 اهللا عليه وآ. -وفيها ا�ذ اgh  ،وفيها غزوة حنA ،وÒ هذه ا>سنة ن فتح �كة ،من ا4جرة

رq اهللا -وتوÒ  ،-ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-وفيها توفيت زKنب بنت رسول اهللا  ،ا�نa -وسلم
وفيها نت غزوة تبوك و`ن ا�سلمون  ،� ا>سنة اBاسعة من ا4جرة و. ثمانية ع� شهراً  -عنه

ص1 -وفيها قدمت ا>وفود f رسول اهللا  ،ثالثA ألفاً واإلبل اث�� ع� ألفاً وا}يل ع�ة آالف
اءة فقرأها f اhاس وحج باhاس وفيها بعث علياً كرم اهللا وجهه ومعه بر ،-اهللا عليه وآ. وسلم

  .-رq اهللا عنه- � هذا العام أبو ب�ر ا>صديق 
ff~- حام من أصحاب رسول اهللا  بن نعيم إبراهيمhص1 اهللا عليه وآ. وسلم-بن ا- 

  قتل يوم ا�رة. :)x(ذكره � باب اBدبT من هذه ا�سانيد. قال ا خاري � تارVه
fk� - سKس ا>كندي معروف ا>كندي إبراهيم بن قmقال  .. صحبة ،أخو األشعث بن ق

  .-رq اهللا عنهما-مات وقت بايع ا�سA بن ¿ بن أ@ طالب  :ا خاري
fkf- دsته أبو عمران ا> إبراهيم بن يزmقال ا خاري � كبن عمرو كن .Oخhا Òو

   .سمع علقمة و�Óوقاً واألسود :تارVه
عن  )!( [معاذ]عن cمد بن ا�ثç  حدثنا :يوسف قال cمد يع� أبا حدثنا :قال ا خاري

ن إبراهيم وقmس وا>شعg ال ي�بعون يع� ا>لفظ و`ن قاسم وcمد ورجاء بن  :بن عون قال
رq اهللا -اhخO دخل Î� fشة عن روى ا خاري بإسناده هذا  ،حيوة ي�بعون ما Âسمعون

 ،قال ن ¡ج مع عمه وخا. ؟كيف يدخل عليها :قلت �حمد :فرأى عليها ثو�اً أEر فقال -عنها
  و`ن يدخل معهما. 
مات إبراهيم  :وقال األعمش :قال .سنة ست و�سعA مات اhخO :قال أبو نعيم :قال ا خاري

مات وهو öتف  :NسA سنة وأنا يومئذ ابن Nس وثالثA سنة. قال ا خاري[ثمان و]  )"(وهو ابن 
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 �²! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
مات رجل ما ترك بعده مثله ال با>كوفة وال با �ة وال با�دينة  :وقال ا>شعg .من ا�جاج ودفن �الً 
  وال بمكة وال با>شام.

  فصل
  � هذه ا�سانيد من اZابعY  -ر£ اهللا عنه- � ذكر من روى عنه أبو حنيفة 

-Yع�رضوان اهللا عليهم أ-.  
fkk- �¥وق بن األجدع. إبراهيم بن ا�نÓ� Ãكذا ذكره  ،سمع أباه بن األجدع ابن أ

  سمع منه شعبة وسفيان. :وقال ،)x(ا خاري � تارVه
  وأ�� عنه ا>رواية � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: سمع منه أبو حنيفة 

fko - إبراهيم بن عبد ا:ر*ن Çمد بن  .بن إسماعيل أبو إسماعيل ا>سكسc قال
  سمع عبد اهللا بن أ@ أو¬ وأبا بردة. روى عنه �سعر. :)!(إسماعيل ا خاري � تارVه

  يقول أضعف عباد اهللا: وروى عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
fkp - سلمسمع ابن أ@ أو¬ وأبا  :)"(ا4جري. قال ا خاري � تارVه إبراهيم بن 

  Ò.األحوص. قال ا خاري � تارVه ن ابن عيmنة يضعفه و~سبه ¿ بن �سهر ا>كو
  يقول: أضعف عباد اهللا وروى عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

fkt- gج�ه إبراهيم بن مهاجر اVقال ا خاري � تار .Òا>كو)u(:  سمع طارق بن
  شهاب و�اهداً. روى عنه اÐوري وشعبة.

  يقول أضعف عباد اهللا: وروى عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
fkx- سلموروى  سمع ا�سن وا>زهري. :)�(. قال ا خاري � تارVها�Ç إسماعيل بن 

  عنه ابن ا�بارك ثم تر»ه و»ذا تر»ه ابن ا�هدي.
  يقول أضعف عباد اهللا: وروى عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
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 �º! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
fkz- ه إسماعيل بن عبد ا�لكVقال ا خاري � تار .Çز  :ا�Kعبد العز Ãوهو ابن أ

سمع عطاء وسعيد بن جبT وأبا  [ل�سبه، زKد بن حباب])x( : تارVهبن رفيع. قال ا خاري �
  ا>ز�T. روى عنه اÐوري وو»يع و¡ .

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
fk}- بن عمرو بن سعيد بن العاص األ�وي. قال ا خاري �  إسماعيل بن ر�يعة

. سمع نافعاً وا>زهري وسعيد ا�قaي. روى عنه اÐوري وابن هو القرÁ ا�Ç األ�وي :تارVه
  عيmنة و¡  بن سليم. مات سنة �سع وثالثA ومائة.

  يقول أضعف عباد اهللا: يروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
fk~- �سمع  ،ا ج« ا>كوÒ ]سعد[)!(اسم أ@ خا�  :قال ا خاري إسماعيل بن أO خا

  .-رq اهللا عنه-ورأى أ~س بن ما>ك  ،و¬ وعمرو بن حرKثابن أ@ أ
  وروى عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد. :يقول أضعف عباد اهللا

fo� - تميمة Oه أيوب بن أVسان ا>سختيا�  هو ابن :أبو ب�ر. قال ا خاري � تارmك
 )u(هو �وÆ  :يقال :خاريقال ا  .]د[زK)"(ا �ي رأى أ~س بن ما>ك وسعيد بن جبT وجابر بن 

  . قال أيوب ا>سختيا� � ب� ا�رÂش.]هية[ط)�(�وÆ  :وKقال ،]ةعÚل[
  .- رq اهللا عنه- يقول أضعف عباد اهللا: هو من زهاد اBابعA ا>كبار يروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

fof - ه ،واختلفوا � اسم أبيه أيوب بن عتبةVة أبو أيوب بن عتب :فقال ا خاري � تار
عن يروي  :ثم قال ا خاري أيوب بن عبد ا>رEن :وقال غTه من ا�فاظ .¡  قاq ا�مامة

  بن أ@ كثT وقmس بن طلق ضعيف عندهم. ]ي%[)²(
  يقول أضعف عباد اهللا: هو أحد فقهاء اBابعA يروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

fok - أيوب بن ¦ئذ Bد0 اc ه الطا� منTه وذكره غVم يذكره ا خاري � تار< Aابع
  ووثقه. روى عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
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 �À! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
foo - ه إسحاق بن سليمانVا>رازي. قال ا خاري � تار)x(: عإسحاق بن سليمان الÚ ي

  ]ثقة . فضل � نفسه.[أو العبدي أبو ¡  ا>رازي. سمع سعيد بن سنان 

  فصل
  O حنيفة � هذه ا�سانيد� ذكر أصحاب أ

fop - ته إبراهيم بن ^مدmه .أبو إسحاق الفزاري يعرف ب�نVقال ا خاري � تار)!(: 
  مات سنة ست وثمانA ومائة ن Âس�ن ا>شام سمع األوزا¶ واÐوري.

وسمع أبا  -رEهما اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: هو من شيوخ شيوخ ا خاري و�سلم 
يروي عنه ا>كثT �  -رEه اهللا- هذه ا�سانيد وهو من شيوخ اإلمام ا>شافO حنيفة. وروى عنه �

  �سنده وKذكر باسمه دون كنmته.
fot- عطاء بن أ@ عن يروي  :أبو إسحاق ا}راسا�. قال ا خاري إبراهيم بن ميمون

ا>كرما�  ر�اح وأ@ إسحاق وأ@ ا>ز�T ونافع. روى عنه داؤد بن أ@ الفرات وحسان بن إبراهيم
ابن عمر أنه ن إذا أراد أن Vرج إC ا>سوق نظر � عن نافع عن إبراهيم ا>صائغ عن وأبو Eزة 

  .-رEه اهللا-أنه قتل سنة إحدى وثالثA ومائة  :وKقال ،قتله أبو �سلم :قال ا خاري )"( [كتبه]
وKروي  --رEهما اهللا--يقول أضعف عباد اهللا: فهو من شيوخ شيوخ ا خاري و�سلم 

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-اإلمام أ@ حنيفة عن 
fox- ه إبراهيم بن طهمانVا}راسا�. قال ا خاري � تار)u(:  وأبا T�سمع أبا ا>ز

  .--رEهما اهللا--إسحاق ا4مدا� سمع منه أبو ��ر العقدي وابن ا�بارك 
رq اهللا -اإلمام أ@ حنيفة عن  يقول أضعف عباد اهللا: وهو مع جاللة قدره يروي كثTاً 

  � هذه ا�سانيد. -عنه
أنه و� بهراة و~شأ بنmسابور وسافر � طلب العلم ثم استوطن �كة.  :)�(وذكر ا}طيب � تارVه
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 �Å! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
لR íاعة من اBابعA وأخذ  :وقال � آخر ترRته مات سنة ثالث وس�A ومائة. قال ا}طيب � ترRته

دينار وأ@ ا>ز�T وعمرو بن دينار وأ@ حازم األعرج. وأ@ إسحاق ا>سãيO و¡   عنهم مثل عبد اهللا بن
وأخذ  :قال ،بن سعيد األنصاري وسماك بن حرب وcمد بن زKاد القرÁ وثابت ا نا� و�و¥ بن عقبة

Tعن خلق كث)x(.  
foz - ه إبراهيم بن أيوبVي. قال ا}طيب � تارaطيب حدث ببغداد. ثم روى ا} :الط

  إبراهيم بن أيوب. عن  )!( ]ا�الطa[سليمان بن أEد عن بإسناده 
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن وهو يروي  :يقول أضعف عباد اهللا

fo}- أخو و»يع بن ا�راح صاحب سفيان وأ@  :قا>وا إبراهيم ا¨راح �� qهو قا
  .حنيفة و`ن öتصاً بأ@ يوسف القاq فواله قضاء ��

اإلمام أ@ عن أ@ يوسف وKروي كثTاً عن وهو يروي كثTاً  :يقول أضعف عباد اهللا
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- حنيفة 

fo~- ه إبراهيم بن ا�ختارVأبو إسماعيل  :قال ا خاري � تار]Bمن أهل  )"( ]ي�ما
 :قال ا خاري ،شعبةعن ر إبراهيم بن ا�ختا :وKقال ،ار �وضع با>ري. سمع cمد بن إسحاقوخ

  مات � سنة مات فيها عبد اهللا بن ا�بارك.
لR íاعة من [ .اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيدعن وهو �ن يروي  :يقول أضعف عباد اهللا

اBابعA وأخذ عنهم مثل عبد اهللا بن دينار وأ@ ا>ز�T األعرج وأ@ إسحاق ا>سãيO األنصاري 
بن زKاد القرÁ وثابت ا نا� و�و¥ بن عقبة وعمرو بن دينار. قال وأخذ  وسماك بن حرب وcمد

Tعن خلق كث[ )u(.  
fp� - ه )�( ]بةعت وب[أ إسماعيل بن عياشVقال ا خاري � تار .áالع� ßا�م: 

قال  ،روى عنه ابن ا�بارك .ا>شاميA ¡تج بها. سمع Ïحبيل بن �سلم وcمد بن زKادعن روايته 
  ات سنة إحدى وثمانA ومائة.م :حيوة

رq اهللا -أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: هو من كبار cد0 تابO اBابعA يروي 
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 ²É! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  � هذه ا�سانيد. -عنه

fpf -  سعد[إبراهيم بن[)x(  ن بن عوف وهو من شيوخEبن إبراهيم بن عبد ا>ر
 Oاهللا عنه- اإلمام ا>شاف qها>زهري. قاعن يروي � �سنده  - رVهو  :ل ا خاري � تار

قال  :قال ا خاري .ببغداد)۱([سعد]روى عنه ابناه يعقوب و ،القرÁ ا�د� سمع أباه وا>زهري
  مات سنة ثالث وثمانA ومائة. :¿

  أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن وهو يروي  :يقول أضعف عباد اهللا
fpk - يروي  إبراهيم بن عبد ا:ر*ن .Ñاهللا عنه-فة أ@ حنيعن ا}وارز qر-.  
fpo - ادsز Oه إسماعيل بن أVروى  :نه يرسل ثم قالإ :وقال )!(ذكر ا خاري � تار

  عنه شعيب بن ميمون.
  يروي عنه � هذه ا�سانيد. - رq اهللا عنه- وهو من أصحاب أ@ حنيفة  :يقول أضعف عباد اهللا

fpp - و�أبو   الفزاريهو ابن بنت ا>سدي ا>كوÒ :قال ا خاري إسماعيل بن 
  )"( .]�Aمائ[ومات سنة Nس وأر�عA و ،إسحاق. سمع �KÏاً 

  أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن وهو يروي  :يقول أضعف عباد اهللا
fpt- «¬ بن عبد اهللا إسماعيل بن)u(  @ن بن أEبن طلحة بن عبد اهللا بن عبد ا>ر

عن �ç أبا ¡  كوÒ حدث ي :. قال ا}طيب � تارVه-رq اهللا عنه-ب�ر ا>صديق 
. وروى -رEهم اهللا-إسماعيل بن أ@ خا� و�سعر بن كدام وما>ك بن أ~س وسفيان وأ@ حنيفة 

  ثم ت�لم ا}طيب فيما قيل فيه من ا�رح واBعديل.  ،عنه أبو معمر صالح وابن ا�بارك وRاعة
  يد.أ@ حنيفة � هذه ا�سانعن وهو �ن يروي  :يقول أضعف عباد اهللا

fpx- ه إسحاق بن يوسفVمد األزرق ا>واسطي. قال ا}طيب � تارc مد أبوc بن)�(: 
وروى عنه  ،سمع سليمان األعمش وسعيد ا�رKري وز»رKا بن أ@ زائدة وسفيان اÐوري و�KÏاً 

  .-رEة اهللا عليهم-أEد بن حنبل و¡  بن معA وعمرو اhاقد وRاعة 
عن جاللة قدره و»ونه من شيوخ أEد و¡  بن معA يروي ومع  :يقول أضعف عباد اهللا
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  أ@ حنيفة األحاديث ا>كثTة � هذه ا�سانيد.

مات إسحاق األزرق سنة Nس و�سعA ومائة. روى عنه  :قا>وا :قال ا}طيب � آخر ترRته
 وهو شيخ بعض شيوخ ،أ@ حنيفة أحاديث قد �رت � هذه ا�سانيدعن اإلمام أEد بن حنبل 

  ا خاري و�سلم.
fpz- ه .لعد- بن ثابت ا� إسحاق بن حاجبVمد بن عن حدث  :قال ا خاري � تارc

  .)x(ب�ار وا}ليل بن عمرو ا غوي وRاعة. مات سنة �سع و�سعA ومائة
  وروى عنه � هذه ا�سانيد. ،-رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن سمع أبا حنيفة 

fp}- دثيهم انإسحاق بن سليمcاإلمام أ@ عن يروي  .ا}راسا� من فقهاء خراسان و
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- حنيفة 

fp~- �� خ ا}طيب إسحاق بنKارى. و>م أجده � تارä فلعله >م  )!(ا خاري من فقهاء
  أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقدم بغداد وهو �ن يروي 

ft�- ا>سائب. بن عبد ا أسباط بن ^مد Æو� Áمد القرc ة أبوÓmن بن خا� بن مEر< 

ومطرف بن طرKف و�سعر بن كدام  )"(سمع Eاد بن أ@ سليمان :قال ا}طيب � تارVه
وسفيان اÐوري. وروى عنه قتmبة بن سعيد وأEد بن حنبل وسعيد بن ¡  األ�وي وأEد بن 

كتبت عنه  :¡  بن معA أنه قالعن يب cمد بن ¡  بن سعيد القطان وRاعة. وروى ا}ط
   وقيل سنة �سع وسبعA ومائة. ،� خالفة ا�أ�ون)u(وهو ثقة. مات سنة ست وثمانA ومائة

أ@ عن وهو مع كونه من شيوخ شيوخ ا خاري و�سلم يروي  :يقول أضعف عباد اهللا
رq اهللا - عA وهو من شيوخ اإلمام أEد بن حنبل و¡  بن م ،حنيفة � هذه ا�سانيد

  f ما ذكر ا}طيب. - عنهما
ftf - بن ��ر أبو ا�نذر ا ج« صاحب اإلمام أ@ حنيفة.  أسد بن عمرو  

سمع إبراهيم بن جرKر بن عبد اهللا وأبا حنيفة ومطرف بن  :)�(قال ا}طيب � تارVه
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ر وأEد بن روى عنه أEد بن حنبل وcمد بن ب�ا .ةاطرKف وKزKد بن أ@ زKاد وحجاج بن أرط

  منيع وا�سن بن cمد ا>زعفرا�. 
¡  بن معA عن وو& قضاء بغداد وو& قضاء واسط أيضاً. ثم حè ا}طيب  :قال ا}طيب

  .- رEه اهللا تعاC- نه مات سنة �سعA ومائة إ :أنه وثقه. وروى عنه خالفه أيضاً ثم قال بعد ذ>ك
- د وأمثا. من صغار أصحاب أ@ حنيفة وهو مع كونه من شيوخ أE :يقول أضعف عباد اهللا

f  - رq اهللا عنه- � هذه ا�سانيد من شيوخ اإلمام أEد بن حنبل  اً . روى عنه كثT- رq اهللا عنه
  ما ذكره ا}طيب.

ftk- ته هو اسمه.  أبو ب�ر بن عياشmأن كن f اختلف العلماء � اسمه فأ��هم
اسمه  :قال بعضهم :)x(ه عتبة. وقال ا خاري � تارVهاسم :وقال بعضهم ،اسمه أEد :وقال بعضهم

مات سنة ثالث و�سعA  ،قال ابن ا�ثç :)!(قال ا خاري ،اسمه سا>م :شعبة وال يصح. وقال بعضهم
  .-رEه اهللا تعاC-ومائة 

اسمه مطرف وهو  :اسمه cمد بن عياش. وقال بعضهم :قال بعضهم :يقول أضعف عباد اهللا
اإلمام أ@ عن وهو �ن يروي  .ي�ç وال Âسö ëرج عنه كثTاً � ا>صحيحAإمام عظيم ن 

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- حنيفة 
fto- سCواسم أ@ إسحاق عمرو بن عبد اهللا  إ®ائيل بن يو .Oيãبن أ@ إسحاق ا>س

ومنصور بن  سمع جده أبا إسحاق ا>سãيO وسماك بن حرب :)"(قال ا}طيب � تارVه ،ا4مدا�
ا�عتمر و�براهيم بن ا�هاجر وسليمان األعمش. روى عنه و»يع بن ا�راح وعبد ا>رEن بن مهدي 

ومات سنة  ،وعبيد اهللا بن �و¥ وأبو نعيم الفضل بن دكA وRاعة يطول ذكرهم. و� سنة مائة
  س�A ومائة وقيل إحدى وس�A وقيل سنة اث�تA وس�A ومائة.

: إüائيل مع جاللة قدره و»ونه من أعالم أئمة ا�ديث وشيوخ يقول أضعف عباد اهللا
� هذه  -رq اهللا عنه- اإلمام أ@ حنيفة عن شيوخ ا>شيخA صاحg ا>صحيحA. يروي 
  ا�سانيد وهو من شيوخ اإلمام أEد بن حنبل.

ftp- .عياش Oه وقال أبان بن أVذكره ا خاري � تار: )u(  وز أبو إسماعيلTابن ف
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   �ي. ثم قال ن شعبة ïء ا>رأي فيه.ا

اإلمام أ@ عن وKروي  ،يقول أضعف عباد اهللا: وهو من كبار أصحاب ا�سن ا �ي
  .-رq اهللا عنه-حنيفة � هذه ا�سانيد 

ftt - 5أيوب بن ها. )x( اهللا عنه-أ@ حنيفة عن يروي qهذه ا�سانيد. -ر �  
ftx -  Oحنيفة � هذه ا�سانيد.أعن . يروي )!(ةبيطأ*د بن أ @  
ftz - لحان  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن . يروي إسماعيل بن 
ft} - أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن . يروي إسماعيل ال¯سوي  
ft~ - ه اهللا- اإلمام أ@ حنيفة عن . يروي )"(إسماعيل بياع ا:سابريEأيضاً �  - ر

  هذه ا�سانيد.
fx�- انإسماعيل بن علب)u( اهللا عنه- أ@ حنيفة عن . يروي qهذه ا�سانيد. -ر �  
fxf - اهللا عنه-أ@ حنيفة عن . يروي أخ° بن حكيم qهذه ا�سانيد. - ر �  
fxk- سع بن طلحةKاهللا عنه-أ@ حنيفة عن . يروي ال qهذه ا�سانيد. -ر �  
fxo- اهللا عنه-أ@ حنيفة عن . يروي إبراهيم بن سعيد qه ا�سانيد.� هذ -ر  
fxp- اإلمام أ@ حنيفة.عن . يروي أيضاً � هذه ا�سانيد أبيض بن األغر  

يقول أضعف عباد اهللا: هؤالء الع�ة من أيوب بن ها� إC األبيض بن األغر ما وجدتهم 
  واهللا أعلم. .� تارKخ ا خاري وال � تارKخ ا}طيب وا�افظ ابن اhجار فلعلهم ما دخلوا بغداد

fxt - �� مد بن عبد اهللا بن سا>م أبو حذيفة ا خاري إسحاق بنc قال  .بن
 ،و� ببلخ فاستوطن äارى ف�سب إ�ها وهو صاحب كتاب ا�بتدأ و»تاب الفتوح :)�(ا}طيب
cمد بن إسحاق بن Âسار وعبد ا�لك بن جرKج وسعيد بن أ@ عرو�ة ومقاتل بن عن وحدث 

  وخلق من أئمة أهل العلم. سليمان وما>ك بن أ~س وسفيان اÐوري
روى عنه Rاعة من ا}راسانAm وقال أقدمه هارون ا>رشيد بغداد فحدث بها  :قال ا}طيب

                                           
أيوب بن ها� ا�ن� ا>كوÒ، عن �Óوق، وعنه ابن جرKج، قال أبو حاتم: صالح واآلخر أيوب بن ها� ’’� ا}الصة:   ���

  ا>كوÒ نزKل ا �ة أصغر من ا6ي قبله.
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 Aمات سنة ست ومائ�-Cه اهللا تعاEر-.  

 � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: يروي 

  

  فصل
  � ذكر أصحاب بعض هذه ا�سانيد

fxx - د بن إسحاق بن �و¥ بن مهران أبو نعيم ا�افظ  أ*د بن عبد اهللاEبن أ
  صاحب ا�سند ا>رابع األصفها� سبط cمد بن يوسف الفرKا@ ا>زاهد. 

ومن Rع .  ،هو تاج ا�حدثA وأحد األعالم :قال ا�افظ أبو عبد اهللا ابن اhجار � تارVه
وأ�أل �  ،�شد إ�ه ا>رحال وتهاجر إC بابه ا>رجال تñنف ،�رايةالعلو � ا>رواية وا�فظ والفهم وا

 ،وامتدت أيامه ح� أ�ق األحفاد باألجداد ،وانتفع بها العباد ،كتب ا�ديث كتباً سارت � ا الد
وسمع � ب"ه أباه وأبا cمد عبد اهللا بن جعفر بن أEد بن فارس وأبا القاسم سليمان بن أEد بن 

aد أيوب الطEمد بن أc دEأبا أ qمد بن جعفر بن حسان والقاc ا� وأبا ا>شيخ عبد اهللا بن
وأبا ا�سc Aمد بن سال وأبا ب�ر cمد بن جعفر بن هيثم األنباري عبن إبراهيم بن سليمان ال

ا�ظفر بن �و¥ ا�افظ وأبا جعفر cمد بن ا�سن بن ¿ ا�قطي� وأبا ب�ر أEد بن جعفر بن 
 .وأبا حفص بن شاهA وخلقاً ذكرهم ابن اhجار ن القطيO وأبا ا�سن ¿ بن عمر ا�ارقط�Eدا

وروى عنه األئمة األعالم.  .وسمع با �ة خلقاً غTهم و��سÙ وجرجان ونmسابور وسائر ا الد :قال
سنة و�ت � رجب سنة ست وثالثA وثالث مائة. وتوc � Òرم  :فقال ،سئل عن �و�ه :وقال

  ثالثA وأر�ع مائة وهو ابن ثالث و�سعA سنة وستة أشهر.
  .- رEه اهللا تعاC- يقول أضعف عباد اهللا: وهو صاحب ا�سند ا>رابع ا6ي ذكرناه � أول ا>كتاب 

fxz - اسع ا6ي  أ*د بن ^مدBصاحب ا�سند ا ¶Û<بن خا� بن خ« أبو ب�ر ا
  ذكرناه � أول ا>كتاب.

والظاهر أنه  ،اهللا: هذا ا�سند ي�سب إC أEد بن cمد بن خا� بن خ«يقول أضعف عباد 
عن  ورواه، و�نما Rعه cمد بن خا� ا>وهc، gمد بن خا� ا>وهgعن جده عن أبيه عن يروKه 

عنه خا� بن خ« وعنه ابنه cمد وعنه ابنه أEد بن cمد بن  ورواه ،-رq اهللا عنه-أ@ حنيفة 
ألنه لmس فيه حديث من غT  ؛هذا ي�سب إ�ه ��م ا>رواية ال ��م ا�معخا� بن خ« فل
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 Tمد بن خا� >ورد فيه حديث برواية غc د بنEع أR و ن من< gمد بن خا� ا>وهc رواية

 gمد بن خا� ا>وهc -أصحاب أ@ حنيفة  -واهللا أعلم � gمد بن خا� ا>وهc ةRوقد �رت تر-
  �حمديA.� ا -رEهم اهللا

  فصل
  -ر*هم اهللا-� ذكر من بعدهم من ا�شايخ 

fx} - مد  إبراهيم بن أ*دc بن[دEبن أ])x( ي ا�قريaبن عبد اهللا أبو إسحاق الط. 
 ،وا�دينة ،و�كة ،وا �ة ،وشهد با>كوفة -هو أحد ا>شهود العدول ببغداد :قال ا}طيب � تارVه

نه � سنة أر�ع وع�Kن وثالث إ :و`ن ي�تم �و�ه وقيل .�وسموأم � ا�سجد ا�رام � ا .وا>شام
  و�سعA وثالث مائة. مائة. ومات سنة ثالث

fx~ - ش إبراهيم بن إسحاقl بن إبراهيم بنT)!(  أصله .ôبن عبد اهللا أبو إسحاق ا�ر
  .اإلمام ا�تقن ا�عروف .من �رو

�سلم وعبد اهللا بن صالح و¿ بن سمع الفضل بن دكA وعفان بن  :قال ا}طيب � تارVه
 عمر بن ا�سن األشنا� Aا�عد وابن حبmش وRاعة يطول ذكرهم. روى عنه القاq أبو ا�س

رأساً �  ،و`ن إماماً � العلم ،وcمد بن عبد اهللا ا>شافO وأبو ب�ر بن ما>ك القطيO وRاعة
غرKب  :منها .وا>لغة. صنف كتبا كثTة حافظاً >لحديث ،بصTاً باألحñم ،�رفاً بالفقه ،ا>زهد

  .-رEه اهللا تعاC-ومات سنة Nس وثمانA ومائ�A  ،و� سنة ثمان و�سعA ومائة .ا�ديث
رq -أ@ حنيفة عن أصحاب أ@ حنيفة عن أشياخه عن يقول أضعف عباد اهللا: يروي 

  � هذه ا�سانيد. -اهللا عنه
fz� - _ ان بن سليم[بن ا�سن بن  إبراهيم بنÏKقال  .)"(]�الّ فِ اقَ أبو إسحاق ال ح

KزKد بن ا4يثم. روى عنه ووأ@ قالبة ) Á[ )uرقد اهللا اليعب[أEد بن عن حدث  :ا}طيب
  cمد بن ا�ظفر ا�افظ.
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  يقول أضعف عباد اهللا: يروي عنه ا�افظ cمد بن ا�ظفر وغTه � هذه ا�سانيد.

fzf- مد بن ¿ بن عبد اهللا بن ا�هدي بن عب إبراهيم بن ^مدc د اهللا ا�نصور بن
عباس بن عبد ا�طلب. بوKع . ببغداد بعد مقتل cمد األمA ابن ا>رشيد �ا د� ا�أ�ون ¿ بن 
�و¥ ا>ر8 وجعله و& العهد غضب 6>ك بنو العباس öافة أن Vرج األ�ر من أيديهم فبايعوا 

Aوثمان Aومائة. وقدم  إبراهيم بن ا�هدي سنة اث�ت Aومائة. وخلع نفسه واخت9 سنة ثالث وثمان
أر�ع وأخذ إبراهيم سنة �سعA ومائة وعفا عنه ا�أ�ون و>م يزل معظماً �كرماً  ا�أ�ون بغداد سنة

.Aا�ؤمن Tوص1 عليه ا�عتصم باهللا أم .Aن ومائ�Kع وع��  ح� مات سنة أر
  . ذكراً � هذه ا�سانيد.ألن  ؛يقول أضعف عباد اهللا: و�نما ذكرناه

fzk- الأ@ [بن  إبراهيم بن إسحاقãسعن، [)x( Òا>كو qقال  .أبو إسحاق ا>زهري القا
و& قضاء مدينة ا�نصور بعد أEد بن cمد بن سماعة. سمع جعفر بن عون  :ا}طيب � تارVه

عنه أبو ب�ر بن أ@ وKع1 بن عبيد الطنافá. روى  )!( ]،&ولا>س[بن منصور سحاق و� ،العمري
 .ن ثقة خTاً صا�اً  :وRاعة. قال ا}طيب )"( ]و¡  بن صاعد[ ،ارعوشعيب بن cمد ا6 ،ا�نيا

  ع وسبعA ومائ�A.بمات سنة س
fzo- ²³ إبراهيم بن "ö أبو إسحاق ا�عروف با اقر  ،بن جعفر بن)u( قال .

أEد بن �ل  :وRاعة سماهم منهم ،القطان )�(ش]ايالع[سمع ابن ¡  بن  :ا}طيب � تارVه
ن صا�اً ثقة كتãنا عنه. توÒ سنة ع� وأر�ع مائة. ودفن  :القاq. قال ا}طيب � تارVه

  .- رEهم اهللا تعاC- بقرب أ@ حنيفة 
fzp- اعة إبراهيم بن ا:و�دRو gسماهم  ،بن أيوب أبو إسحاق. سمع أبا نعيم والقعن

V²( ]ا�ما�بن ¡  [ :منهم :ها}طيب � تار(.Aومائ� Aوسبع Aسنة اث�ت Òتو .  
fzt - مد بن ا�س إبراهيم بن ´يحc بن إبراهيم بنA، نزل قاسأبو ال .Òم الفقيه ا>كو
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 ²º! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
وcمد بن ا�ظفر ا�افظ. مات  بغداد وحدث بها عن Rاعة. روى عنه القاq أبو ا�سن ا�را 

  .)x(وEل إC ا>كوفة وقa بها و`ن فقيهاً وال يتقدمه أحد ،سنة ثالث ع�ة وثالث مائة
fzx - ه إبراهيم بن منصورVوروى  ،)!(بن �و¥ ا>سا�ري. ذكره ا}طيب � تار

  حديثاً �سنداً ذكره فيه.
fzz - ن. قال ا}طيب ،بن عبد اهللا إبراهيم بن أ*دKقزو qقدم  :)"(أبو إسحاق قا

. روى عنه cمد بن ا�ظفر ا�افظ وا�عا* بن ز»رKا Rاعةعن بغداد حاجاً وحدث بها 
.Aوأبو حفص بن شاه qالقا  

fz}- Yسiه إبراهيم بن اVمد بن  وهو أخ :ا4مدا�. قال ا}طيب � تارc ةÓmأ@ م
وعبد ا�ميد بن  )u(]ن�د ا�يخل[cمد بن عن ورد بغداد حاجاً وحدث بها  ،ا�سA ا4مدا�
  روى عنه cمد بن ö" وأبو القاسم الطaا�.عصام ا�رجا�. 

fz~- ه  .أبو إسحاق ،ا>زاهد ا>صفار إبراهيم بن إسماعيلVم يذكره ا}طيب � تار<
  وهو من أئمة äارى يروي عنه األستاذ أبو cمد ا خاري � هذه ا�سانيد. ،و»أنه >م يرد بغداد

f}�- ين اهللا�أبو العباس بن أ@ cمد  - عنه رq اهللا- أمj ا�ؤمنY )�(اRا¡ 
ا�سن ا�ست;ء باهللا ابن اإلمام أ@ ا�ظفر يوسف بن ا�س�نجد باهللا ابن اإلمام أ@ عبد اهللا 
cمد ا�قت� أل�ر اهللا ابن اإلمام أ@ العباس cمد بن ذخTة ا�ين ابن اإلمام أ@ جعفر عبد اهللا 

القادر باهللا ابن إسحاق بن ا�قتدر باهللا جعفر بن  القائم بأ�ر اهللا ابن اإلمام أ@ العباس أEد
ا�عتضد باهللا أEد بن ا�وفق أ@ أEد بن ا�تو� f اهللا بن ا�عتصم باهللا cمد بن هارون ا>رشيد 
بن cمد ا�هدي بن ا�نصور أ@ جعفر عبد اهللا بن cمد بن ¿ بن عبد اهللا بن عباس بن عبد 

 بعد �وت وا�ه �ستهل ذي القعدة من سنة Nس وسبعA وNس مائة.ا�طلب. بوKع . با}الفة 
  وسنه يومئذ ثالث وع�ون سنة. 

و`نت بيعة مبار»ة � العا>م فإن اهللا  :قال ا�افظ أبو عبد اهللا بن اhجار � تارVه
وظهر  ،و»�ت األمطار ،تعاC أزال عنهم الغالء وا>و�اء ا>>ين نا عما ا الد والعباد
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 ²À! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
ودخل  ،ودان . أجلة ا�لوك وا>سالطA ،وخطب . f منابر اإلسالم Ïقاً وغر�اً  ،صبا}

Aطاعته من ن من ا�تخلف �،  Òالد األند>س. تو�و�لغت دعوته إC أق# بالد ا>صA و
�لة األحد سلخ شهر ر�ضان سنة اث�تA وع�Kن وست مائة. و`نت مدة خالفته ستاً 

 شهراً. و�لغ من العمر سبعاً وس�A سنة وشهرKن و�حدى وع�Kن وأر�عA سنة وأحد ع�
  .- رEه اهللا تعاC- يوماً 

  يقول أضعف عباد اهللا: وقد روى £ شيوÃ عنه ا�سند اÐا� من هذه ا�سانيد.
f}f- وا�ناضل  ،بن حنبل بن هالل بن أسد أ*د بن ^مد Aأبو عبد اهللا إمام ا�حدث

  �حنة. عن ا>سنة وا>صابر � ا
�روزي األصل قدمت أمه بغداد و( حا�ل به فو�ت ببغداد  :)x(قال ا}طيب � تارVه

وcمد بن جعفر  ،واإلمام cمد بن إدرÂس ا>شافO ،إسماعيل بن عليةعن وطلب العلم وسمع 
غندر وو»يع بن ا�راح وسفيان بن عيmنة وأبا معاوKة ا>KÌر وRاعة. روى عنه أيضاً Rاعة 

  .-رq اهللا تعاC عنه-مات سنة إحدى وأر�عA ومائ�A. وهو ابن سبعA سنة  كثTة.
�  - رq اهللا عنه- أ@ حنيفة عن أصحاب أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 

  هذه ا�سانيد.
f}k-  [^مد بن أ*د بن]أ*د بن)!( عبد اهللا  Aا[أبو ا�سûزال[ )"(  ا�عروف بابن

و¿ بن عبد العزKز و¿ بن عمر  )u( ]ة[جابسمع أبا القاسم بن  :طيب � تارVهاhقور. قال ا}
  ا�رô وأبا طاهر ا�خلص.

� Rادى األوÆ سنة إحدى  :وسألت ابن اhقور عن �و�ه فقال ،كتبت عنه :قال ا}طيب
Aع مائة. وثلث مأة وثمان�  ومات � رجب سنة سبع وسبعA وأر

f}o- لب بن أ*د بن ^مدê د بنEقا� ،أaا�عروف بال Ñأبو ب�ر ا}وارز)�(.   
>م نر � شيوخنا أتقن منه حافظاً >لقرآن �رفاً  :وقال ،بالغ ا}طيب � تز»يته واÐناء عليه

سمع الaقا�  :فقال ،ال :فقال ؟هل رأيت � ا>شيوخ أتقن من الaقا� :بالفقه. وسألت األزهري
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 ²Å! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
اmhسابوري وcمد بن ¿ ا�سا� وأEد بن  )x( د]Eا[العباس بن  بب"ه يع� خوارزم عن أ@

Aمد بن جعفر بن  ،وورد بغداد .إبراهيم بن حباب ا}وارزميc ا ندار وأبا ¿  )!( ]مهيث[وسمع
 .سمعته يقول: و�ت � آخر سنة ست وثالثA وثالث مائة :بن ا>صواف وRاعة. قال ا}طيب

  .-رEه اهللا تعاC-يوم من رجب سنة Nس وع�Kن وأر�ع مائة ومات يوم األر�عاء أول 
f}p- مد بن دوست أ*د بن ^مدc ا ،بن يوسف بنûقال العالف زأبو عبد اهللا الKو. 

القطان وأEد بن cمد  شايي وأ@ عبد اهللا بن عTطcمد بن جعفر ا�عن حدث  :قال ا}طيب
ن ا�ديث. كتب عنه ا�سن بن cمد ا}الل وا�سن د ا�وري وRاعة. و`ن �ك�اً ميبن أ@ سع

األشنا� بن سمعت cمد بن أEد  :بن طاهر ا�قاق وأبو القاسم األزهري. قال )"( [وEزة بن cمد]
ومات سنة سبع  .يقول: سمعت ابن دوست العالف يقول: و�ت سنة ثالث وع�Kن وثالث مائة

  .-رEه اهللا تعاC-وأر�ع مائة 
f}t -  د بن مهدي ا}طيب ا>طيبأ*دEأبو ب�ر ا�افظ  ،بن ¿ بن ثابت بن أ

  صاحب تارKخ äارى و�غداد. 
بقرKة من أعمال نهر ا�لك بهنيقيا. و`ن  و� :قال ا�افظ أبو عبد اهللا بن اhجار � تارVه

 .وسمع بها ،أبوه Vطب بدرب ر¡ان و~شأ هو ببغداد وسمع بها من شيوخها ورحل إC ا �ة
ثم �د إC بغداد وسمع من  ،وسمع بالعراق ،وسمع بها من أصحاب ابن األصم ،ورحل إC خراسان
ثم خرج إC ا>شام و`ن يÙدد صوب د�شق و�يت ا�قدس ثم �د إC بغداد �  ،شيوخه ا اقA بها

hذ>ك من �صنفاته. قال ابن ا Tخ وغKارBآخر عمره. وحدث بها با Cجارآخر عمره وأقام بها إ:  .
قال hا  :قال القزاز :ست وNسون �صنفاً منها تارKخ بغداد مائة وستة أجزاء. قال ابن اhجار

ومات � ذي ا�جة سنة ثالث وس�A وأر�ع  .و�ت سنة اث�تA و�سعA وثالث مائة :ا}طيب
  .-رEه اهللا تعاC-مائة 

f}x - ثابت بن عن حدث  :بقال ا}طي .بن ا>صلت بن ا�غلس ا�ما� أ*د بن ^مد
cمد ا>زاهد وأ@ نعيم الفضل بن دكA وعفان بن �سلم وRاعة. وروى عنه أبو عمرو بن ا>سماك 

أEد  :و�عض اhاس يقو>ون :cمد وRاعة. قال ا}طيب )u( ]بن[وأبو ¿ بن ا>صواف وأبو الفتح 
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 ºÉ! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  .-Eه اهللا تعاCر-توÒ سنة ثمانA وثالث مائة  :بن ا>صلت يضع األحاديث. قال ا}طيب

f}z- مد بن جعفر أ*د بن ^مدc بن ¿ بن �l أبو ب�ر ا�قري. قال  ،بن
  cمد بن cمد ا اغندي.عن هو �روزي األصل حدث  :)x(ا}طيب

f}}- اد بن عبد اهللا بن  أ*د بن ^مدKن بن إبراهيم بن زEبن سعيد بن عبد ا>ر
  ف بابن عقدة. أبو العباس ا>كوÒ ا4مدا� ا�عرو ،عجالن

ن جده عجالن �وÆ عبد ا>رEن بن سعيد ا4مدا�. وقال  :قال ا}طيب � تارVه
سمعت cمد بن الفضل الفتوري. يقول: سمعت عبد الغ� ا�افظ يقول: سمعت ا>وزKر  :ا}طيب

 زمن عبد اهللا بن �سعود إC زمن يقول: سمعت ا�ارقط� يقول: أRع أهل ا>كوفة أنه >م ير من
ن ابن عقدة يعلم ما عند اhاس وال  :وقال عن ا�ارقط� أيضاً  .أ@ العباس بن عقدة أحفظ منه

سمعت أبا الطيب أEد بن ا�سن بن هرثمة يقول: كنا �Ìة  :قال ا}طيب .يعلم اhاس ما عنده
ث أنا أحدث�م ثال :أ@ العباس بن عقدة و�نبه هاش� وعنده حفاظ ا�ديث قال أبو العباس

  مائة ألف حديث من أهل بيت هذا دون غTهم وÖب بيده f ظهر ا4اش�. 
ثم قدم � آخر عمره وحدث عن  ،ورد بغداد وسمع بها من Rاعة سماهم :قال ا}طيب

وعبد اهللا بن عدي  )!(]@اعا�[وروى عنه ا�فاظ األ�ابر كأ@ ب�ر  ،قدماء ا�شايخ وسماهم
بن شاهA  )"( [حفص] وcمد بن ا�ظفر وأ@ ا�سن ا�ارقط� وأ@ ا�رجا� وأ@ القاسم الطaا�

  وRاعة سماهم.
عقدة لقب أب أ@ العباس. لقب بذ>ك Bعقيده بA ا>�ف واhحو و`ن  :قال ا}طيب

ن ا�فاظ إذا تذاكروا ا�ديث Ïطوا أن ال Vرجوا من  :وقال .يعلم القرآن واألدب � ا>كوفة
- مات أبو العباس سنة اث�تA وثالثA وثالث مائة  :. قال ا}طيب س بن عقدةأحاديث أ@ العبا

Cه اهللا تعاE[�سع] . و�و�ه سنة-ر )u( .Aومائ� Aع�  أر
يقول أضعف عباد اهللا: ومدار أ�� أحاديث هذه ا�سانيد f أ@ العباس أEد بن cمد 

  .-تعاCرEه اهللا -بن سعيد ا4مدا� ا>كوÒ ابن عقدة ا�افظ 
f}~ - سنiون بن إبراهيم أ*د بن اTأبو الفضل ا اقال�.  ،بن خ  

                                           
���  ��g	�� ��"�� ����2۵/۱۶۸�  

�!�  7Z� ��g	�� ��"�� ����2 G4 \�o$��4 \� �4 s
  �‘‘ا�رجا�’’، وÒ ا�طبوعة: ۵/۲۱۷

�X�   ��g	�� ��"�� ����2 G4 \�o$��4 \� �4 s
7Z�۵/۲۱۷:ا�طبوعة Òجعفر’’، و‘‘�  

�e�   ��g	�� ��"�� ����2 G4 \�o$��4 \� �4 s
7Z�۵/۲۱۷:ا�طبوعة Òو ،’’Aومائ� Aع�  �‘‘سنة أر



 ºx! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
سمع أبا ¿  :سمع ا>كثT بنفسه. ثم قال :قال ا�افظ أبو عبد اهللا ابن اhجار � تارVه

ا�سن بن أEد بن شاذان وأبا القاسم عبد ا�لك بن cمد بن عبد اهللا بن �lان وأبا ب�ر أEد 
ب ا}وارزÑ الaقا� و�l بن عبد اهللا ا>روÑ وأبا عمرو عثمان بن cمد بن بن cمد بن êل

وهو أسن منه وcمد بن عبد ا ا�  دوست العالف وخلقاً. وروى عنه ا�افظ أبو ب�ر ا}طيب
األنصاري وأبو القاسم ا>سمرقندي و�سماعيل بن أ@ سعيد ا>صوÒ وعبد ا>وهاب األنما� وابن 

قرأت äط أ@ الفضل بن  :cمد بن عبد ا�لك بن خTون. وقال ابن اhجارأبو منصور  ،أخيه
و�ت � Rادى اآلخرة سنة ست وأر�ع مائة. وتوÒ � سنة ثمان وثمانA وأر�ع مائة  :خTون قال

  .-رEه اهللا تعاC-� رجب 
f~�- أ*د بن ^مد Aه و»ناه أبا ا�سVجار � تارhوقال بن ¿ الق�ي. ذكره ابن ا: 

 )x(ذكره � معجم شيوخه وذكره ا}طيب � تارVه :نه من شيوخ أ@ ب�ر أEد بن شاذان. قالإ
و`ن  :أEد بن cمد بن ¿ بن ا�سن ا�عروف بابن ا � من أهل ق� ابن هبTة. ثم قال :فقال

  وروى عنه hا �سنداً. .أبو عبد اهللا أEد بن cمد بن ¿ حدثL ،صدوقاً 
f~f- د بن عمرأ* Oج الفقيه ا>شافKü قال ا}طيب ،بن .qهو إمام  :أبو العباس القا

وأ@  ،ا�سن بن cمد ا>زعفرا�عن اب ا>شافO صنف ا>كتب ا>كثTة وحدث بالmسT حصأ
و¿ بن ا�سن بن اشñب. ومات ببغداد سنة ست وثالث مائة و�لغ  ،¡  cمد بن سعيد العطار

  )!(.-رEه اهللا تعاC-نة عمره سبعاً وNسA س
f~k-  هروا� ،ا�رة بن ¿ )"(ح]و[رأ*د بن عمر بنhا Aأبو ا�س.  

وا�سن بن  ،وا�سA بن cمد بن عبيد ،سمع أبا حفص بن ا>زKات :قال ا}طيب � تارVه
بغداد و`ن �كتبت عنه باhهروان و :وأبا ا�سن ا�ارقط�. قال ،جعفر وأبا ب�ر بن شاذان

و�ت سنة ثمان وس�A  :حسن ا�ذاكرة �ليح ا�حاÖة. سأBه عن �و�ه فقال )u( ]اً ندي[قاً صدو
  وثالث مائة ومات ببغداد سنة Nس وأر�عA وأر�ع مائة.

f~o - سنiمد أ*د بن اc هو  :يعرف با>شا(. قال ا}طيب )�( ]أبون�[ ،بن
                                           

���  ���2 ��g	�� ��"�� �۵/۲۷۳�  

�!�   ��g	�� ��"�� ����2۵/۴۳�  

�X�   ��g	�� �  ‘‘.زوج’’، وÒ ا�طبوعة: ����2 3 �+1۵/۵۲ ��"�

�e�   ��g	�� �  ‘‘.أديباً ’’، وÒ ا�طبوعة: ����2 3 �+1۵/۵۳ ��"�

�r�   ��g	�� �  ‘‘.ةأبو ن�’’، وÒ ا�طبوعة: ����2 3 �+1۴/۳۱۳ ��"�



 !º! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  ا�ا�� و`ن ثقة.¿ بن عùm عن قدم بغداد وحدث بها  )x( ]يذوا�ر= [

f~p- «¬ أبو ب�ر.  ،بن إبراهيم ا�روزي أ*د بن  
عبد العزKز بن حاتم عن قدم بغداد حاجاً وحدث بها  :قال أبو عبد اهللا ابن اhجار

ثم  ،أ@ ا�سc Aمد بن ا�ظفر بن �و¥ ا�افظ �سند أ@ حنيفة من Rعهعن ا�روزي. وروى 
  .-ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-يفة و�C اgh روى ا�ديث �سنداً إC أ@ حن

f~t - ف بن  أ*د بن أ*دK�<مد بن عبيد اهللا وهو اc د بنEبن عبد ا>واحد بن أ
cمد بن عùm بن جعفر ا�تو� بن ا�عتصم بن ا>رشيد بن ا�هدي بن ا�نصور بن cمد بن ¿ 

  . بن عبد اهللا بن عباس بن عبد ا�طلب أبو ا>سعادات ا�تو�
�ة با�انب الغرô  :قال ابن اhجار � تارVهÙس�ن الÂ ط يده و`نä هكذا رأيت ~سبه

وKص« إماماً � قبة ا>كرÃ. وسمع ا>�Kف أبا الغنائم وعبد ا>صمد بن ¿ بن ا�أ�ون وأبا جعفر 
عA و� سنة إحدى وأر� .cمد بن أEد بن �سلمة وأبا القاسم ¿ بن أEد وأبا ب�ر ا}طيب

  .-رEه اهللا تعاC- ومات سنة إحدى وع�Kن وNس مائة  ،مائة وأر�ع
f~x - أبو ب�ر ا>رمادي.  ،بن سيار بن معارك أ*د بن منصور  

 هاشم بن القاسم و¿ بن ا�عد وأبا حذيفة Ìسمع عبد ا>رزاق بن همام وأبا اh :قال ا}طيب
ى عنه إسماعيل بن إسحاق القاq وأبو و¡  بن ب�T وRاعة. وقد رحل وصنف. ورو )!(هديا�

كتبت عنه مع أ@ و`ن  :القاسم ا غوي و¡  بن صاعد والقاq ا�حا�«. قال ابن أ@ حاتم ا>رازي
  .- رEه اهللا تعاC- ومات سنة Nس وس�A ومائ�A  ،أ@ يوثقه. و� سنة اث�تA وثمانA ومائة

f~z - أ*د بن جعفر Oدان بن ما>ك القطيE هبنVس�ن  ن :. قال ا}طيب � تارÂ
m�وعبد اهللا بن  )"(Aقطيعة ا�قيق و��ها ~سب. سمع إبراهيم بن إسحاق و�سحاق بن ا�سن ا�ر

عبد اهللا بن أEد بن حنبل عن وروى  .و`ن كثT ا�ديث :أEد بن حنبل وRاعة سماهم. ثم قال
 وأبو ب�ر الaقا� ا}وارزÑ وRاعة. وروى عنه ا�ارقط� .ا�سند واBارKخ وا>زهد وا�سائل

  .- رEه اهللا تعاC- وخرف � آخر عمره فما يدري ما يقرأ عليه. ومات سنة ثمان وس�A وثالث مائة 
f~} - _ از أ*د بنûد بن ا�ح1 الEمد بن أc جار  ،بنhأبو �سعود. قال ا�افظ ابن ا
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ا�ح1 عن القاq أ@ ا�سc Aمد بن ¿ بن  عن أخيه أ@ ن� بن :� تارVه ا>كبT بإسناده

ا�هتدي باهللا وأ@ الغنائم عبد ا>صمد بن ¿ بن ا�أ�ون وأ@ جعفر cمد بن أEد بن �سلمة وأ@ 
�و�ه سنة ثالث وNسA وأر�ع مائة. ومات  :وقال .¿ cمد بن وشاح وRاعة سماهم ابن اhجار

  .- تعاCرEه اهللا-سنة Nس وع�Kن وNس مائة 
 ýو ا لÓمد بن خc بن Aروي عنه أبو عبد اهللا ا�سKيقول أضعف عباد اهللا: و

  صاحب ا�سند العاÏ من هذه ا�سانيد.
f~~ - مذهب أ@ حنيفة س�ن  ،بن إسحاق أ*د بن ^مد f الفقيه Áأبو ¿ ا>شا

  بغداد وحدث بها. 
صار اBدرÂس بعد ا>كرÃ إC أصحابه  :قال القاq أبو عبد اهللا ا>صيمري :قال ا}طيب

Áفلج ،و`ن شيخ ا�ماعة ،فمنهم أبو ¿ ا>شا Aس . حÂدرBجعل ا Ãو`ن أبو ا�سن ا>كر، 
توÒ  :قال ا>صيمري ،وجعل الفتوى إC أ@ ب�ر ا�امغا� و`ن يقول: ما جاءنا أحفظ من أ@ ¿

  .)x(-رEه اهللا تعاC-أبو ¿ ا>شاÁ � سنة أر�ع وأر�عA وثالث مائة 
k��- بن ن� بن  أ*د بن عبد اهللا]�T[ )!( أبو العباس ا6ه«  ،بن عبد اهللا بن صالح

qهما من ا الد.  قاTا �ة وواسط وغ  
يعقوب بن إبراهيم ا�ورø وcمد بن عبد اهللا ا�خرÑ عن حدث  :قال ا}طيب � تارVه

وا�عا* بن ز»رKا ا�رKري. مات سنة اث�تA وع�Kن وcمود بن خداش. وروى عنه ا�ارقط� 
  .-رEه اهللا تعاC-وثالث مائة 

k�f - �Kهور ا}شاب. قال ا}طيب أ*د بن عR قال ،عمر بن شبةعن حدث  :بن: 
  .)"(وÒ أحاديثه غرائب. مات سنة أر�ع وأر�عA وثالث مائة

k�k - مد يروي عنه ا�اف .بن ا�سن ا�قري أ*د بن القاسمc بن Aظ أبو عبد اهللا ا�س
  بن خÓو ا لý صاحب ا�سند العاÏ من هذه ا�سانيد.

k�o -  ي األصل قدم بغداد :أبو جعفر. قال ا}طيب ،ا��يأ*د بن صالحaجا>س  ،هو ط
حدث عنه  :أEد بن حنبل وتذاكر العلم و»تب i واحد عن صاحبه و`ن ي<� عليه. قال ا}طيب
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بن إسماعيل ا خاري وأبو داؤد ا>سجستا� وcمد بن ¡  ا6ه« وKعقوب بن سفيان cمد  ،األئمة

  )x(.- رEه اهللا تعاC- و� سنة سبعA ومائة. ومات سنة ثمان وأر�عA ومائ�A  .ونظراؤهم
k�p - مد أ*د بن عبد اهللاc هو ا�عروف بابن  :أبو ¿ ا>كندي قال ا}طيب ،بن

ن �� وحدث بها عن نعيم بن Eاد و�براهيم بن ا�راح روى عنه ا>كوÒ س�– )!( ج]ا�ال[
  براهيم األنباري.القاq ا�سA األنطا? و�سحاق بن إ

k�t- اد أ*د بن عبد اهللاKسمع أبا نعيم  :أبو جعفر ا�داد ا غدادي. قال ا}طيب ،بن ز
"ö مد بنc وعفان بن �سلم و�سلم بن إبراهيم. روى عنه Aد  ،الفضل بن دكEأبو العباس أ

  .-رEه اهللا تعاC-ومائ�A  )"(و`ن ثقة مثãتاً. مات سنة Nس وسبعA :بن عقدة. قال
k�x- ا>سك[ أ*د بن عبد ا¨بارìو[)u( أ@ يوسف عن يروي  :ا غدادي. قال ا}طيب

اهللا  عبد ،هذا ا>شيخعن روى  :قال ا}طيب .بن cمد بن ياسA )�( ]عبد اهللا[القاq روى عنه 
.ùmمد بن عc د بنEهم أTبن ا�سن وسماه غ ùmد بن عEمد بن سعيد فسماه أc بن  

k�z - د بن  :قال ا}طيب .)²(العطاردي أ*د بن عبد ا¨بارEد بن عبد ا�بار بن أEأ
بن عطارد بن حاجب بن زرارة اBمي� ا�عروف بالعطاردي كوÒ. قدم بغداد  )T[ )ºمعُ [cمد بن 
عبد اهللا بن إدرÂس األودي وو»يع وأ@ معاوKة ا>KÌر وKو~س بن ب�T. روى عن بها وحدث 

 Aوسبع Aاعة. مات سنة اث�تRعنه أبو ب�ر بن أ@ ا�نيا وأبو القاسم ا غوي وا�حا�« و
 Aومائ�-Cه اهللا تعاEر-.  

k�} - اد بن أيوب. قال ا}طيب أ*د بن ^مدKاد وعن حدث  :بن زKعن جده زc مد
بن منصور الطوï. روى cمد بن ا�ظفر ا�افظ وcمد بن إسماعيل ا>وراق مات سنة ع� 

  .)À(-رEه اهللا تعاC-وثالث مائة 
k�~ - اد القطان أ*د بن ^مدKو[مت :أبو سهل. قال ا}طيب ،بن عبد اهللا بن زA 
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لق كثc .Tمد بن ا�هم وخعن Rاعة سماهم وعن حدث  ،س�ن دار القطن ،)x( ]األصل

ً أديباً  )!( ]ةقوKرز[روى عنه أبو ا�سن بن  مات سنة  .وأبو ¿ بن شاذان وRاعة. و`ن صدوقا
  .- رEه اهللا تعاN -CسA وثالث مائة 

kf� -  سابوري.  ،بن عبد اهللا بن سهل )"( ب]حر[أ*د بنmhأبو عبد اهللا ا>زاهد ا
يان بن عيmنة وعبد اهللا بن سفعن نه �روزي س�ن نmسابور وحدث إقيل  :قال ا}طيب

 )�(]cمد بن عبد اهللا الطيا>á[وأ@ ��ر العقدي وأ@ داؤد الطيا>á و )u( ]�العد[ا>و�د 
ً � أيام أEد بنوو�Ç بن إبراهيم وRاعة.  وحدث بها كتب عنه  ،حنبل ورد بغداد حاجا

  .- رEة اهللا عليهما- أEد 
kff- أبو طاهر ا>سل� األصبها�.  ،بن إبراهيم بن سلفة أ*د بن ^مد  

هو cدث وفقيه وشيخ زمانه بأصبهان. سمع ا>رئmس  :قال ا�افظ ابن اhجار � تارVه
 Ãق� وأبا ا�سن ¿ بن منصور بن عالن ا>كرÐد اEأبا عبد اهللا القاسم بن الفضل بن أ

Eمد بن أc د بنEمد بن يوسف وأبا الفتح أc ن بنEد بن سعد ا�افظ وأبا ن� عبد ا>ر
وأبا سعد cمد بن cمد بن cمد ا�طرز وأبا ¿ ا�سن بن ¿ ا�داد وأبا العباس أEد بن 

وسافر إC بغداد � شأنه وسمع بها أبا ا}طاب  .عبد القادر بن أسنة ا>ñتب وخلقاً سواهم
Ó<د بن اEبن ¿ بن أ Aالقاري وأبا عبد اهللا ا�س �hمد بن اc ي وأبا ا�عا* ن� بن

ثابت بن بندار بن إبراهيم ا قال وأبا ا�سن ا�بارك بن عبد ا�بار ا>صÒT وأبا ب�ر أEد 
ً سواهم وسافر إC ا�جاز  .بن ¿ الطرابلá وأبا القاسم ¿ بن ا�سA ا>ر�O وخلقاً كثTا

وساوة  ،وهمدان ،ونهاوند ،وخوزستان ،وا �ة ،وواسط ،وا>كوفة ،وا�دينة ،وسمع بمكة
ودخل بالد أذر�يجان وطافها إC أن وصل إC در�ند و»تب بهذه  ،وز3ار ،وقزوKن ،ا>ري

ودخل د�شق  ،و�B إC ا>شام .وغTها ،وسمع بنصيAã ،ا الد عن شيوخها ثم دخل ا�زKرة
ثم دخل ديار �� فأح  بها ا�ديث. وقرأ f �شا�ها وسمع Rاعة  ،وسمع بها كثTاً 

  ادته وس�ن اإلسكندرKة إC حA وفاته. بإف
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 :و`ن حافظاً متقناً حجًة نãيًال وعمر ح� أ�ق ا>صغار با>كبار. قال :قال ابن اhجار

قال  - عبد القادر بن عبد اهللا ا>رهاوي ا�افظ فيما شافه� به وأذن با>رواية عنه ثم �ران أخìaو
سنة ثمان وثمانA وأر�ع مائة إC سنة ثالث  سمع ا�ديث بأصبهان من :شيخنا أبو طاهر ا>سل�

Aبغداد ،و�سع Cوسافر إ Aسنة �سع و�سع Cسمع إÂ ا>كوفة وأقام بها مدة  ،فأقام بها Cوسافر إ
Âسمع ثم حج ورجع إC بغداد فأقام بها إC سنة Nس مائة يقرئ ا�ديث واhحو والفقه وا>لغة. 

  بن مندة وcمد بن منصور ا>سمعا� وأ@ ن� وسمع بقراءته ا�فاظ ا>كبار �افظ ¡
  األصبها� وغTهم. 

ووفاته �لة ا�معة من شهر ر�يع  ،�و�ه بعد ا>سبعA وأر�ع مائة :قال ا�افظ ابن اhجار
وأول سماعه سنة  -رEه اهللا تعاC-اآلخر سنة ست وسبعA وNس مائة بعد ا>زKادة f ا�ائة سنة 

  ائة وحدث قبل بلوغ الع�Kن.Nس وثمانA وأر�ع م
kfk - أ*د بن عمر Òا}يو Ñا}وارز Òمد بن عبد اهللا ا>صوc 3م ا�ين  ،بن

  اب.نE أبو ا�َ  ،ا>كaى
يقول أضعف عباد اهللا: وهو شيخ شيوخ الطرKقة و�رهان ا�قيقة إمام أئمة ا�ديث � 

زم من سنة ثالث ع�ة زمانه وهو شيý ا6ي أروي أ�� األصول عنه سمعت عليه äوار
سمع äوارزم ا>شيخ ظهT  - رq اهللا عنه- وست مائة إC سنة سبع ع�ة وست مائة وهو 

و3م ا�ين cمد بن ¿ ا�وزقا� وشمس ا�ين  –ا�ين أبا cمد cمود بن عباس بن أرسالن 
سعيد عبد مع äراسان والعراق خلقاً منهم أبو وس .أبا الفضائل cمد بن فضل اهللا ا>سالوي

اهللا بن عمر ا>صفار و�ؤKد بن ¿ الطوï وأبو ا�سن �سعود بن cمد ا�مال وأبو ا�ñرم 
أEد بن cمد بن cمد بن ا>لبان وأبو cمد ا�سA بن �سعود الفراء. ودخل بغداد فسمع 

 ودخل اإلسكندرKة والزم أبا طاهر ا>سل� ،ودخل بالد ا>شام فسمع أيضاً �شا�ها ،�شا�ها
Aه � �"ات  ،سنة ست وس�Vع �شاR هم اهللا- وسمع عليه أ�� �سمو�ته وقدEر - 

  .- رEه اهللا تعاC- ر�يع األول سنة ثمان ع�ة وست مائة  اس�شهد äوارزم �
kfo - ا�عروف  ،بن ¿ أ*د بن ^مد ÒTبناأل[بابن أبو ¿ ا>صïو[)x( قال ا}طيب: 

توÒ أبو عبد  :>كوÒ وعبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم ا}راسا�. وقالسمع ¿ بن cمد بن ا>ز�T ا
  .-رEه اهللا تعاC-اهللا األسوï سنة أر�ع و�سعA وثالث مائة 
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 ºº! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
kfp - قال ا}طيب أ*د بن تميم)x(:  ل � جوارÚالج أنه ن يÐذكره أبو القاسم بن ا

  �و¥ بن إسحاق األنصاري.عن cمد بن ö" وأنه حدثه 
kft- بن يوسف بن  أ*د بن ^مدAبا� )!(][شاهmهو  :قال ا}طيب .أبو عبد اهللا ا>ش

جد أ@ حفص عمر بن شاهA ألمه سمع ا>ر�يع بن ثعلب وعبد اهللا بن مطيع و�اهد بن �و¥ 
Aاعة. ثم قال: قال ابن شاهRوا�سن بن ا>صباح و ìد  :قال أ@ :وأبا همام ا>سكوEمات جدي أ

  يوسف سنة إحدى وثالث مائة. بن cمد بن
kfx- ا�. قال ا}طيب بن إبراهيم أ*د بن سعيد�سمع و»يع بن  :أبو عبد اهللا ا>ر

ثم ورد   ،ا�راح وعبيد اهللا بن �و¥ وهارون بن يزKد وcمد بن إسحاق و& قضاء üخس
Aومائ� Aوفاته. ومات بعد سنة ثالث وسبع Aح Cسابور وأقام بها إmه - )"(نEرCاهللا تعا-.  

  ا�سن بن زKاد � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وروى 
kfz - بن  بن أ*د أ*د بن ^مد[مد بنc] )u(  سمع إبراهيم بن .íمنصور ا�عروف بالعتي

 :كتبت عنه و`ن صدوقاً ثقة وسأBه عن �و�ه فقال :وRاعة. قال ا}طيب)�( ]øرا}[أEد بن جعفر 
  .- رEه اهللا تعاC- سبع وس�A وثالث مائة. ومات سنة إحدى وأر�عA وأر�ع مائة و�ت سنة 
kf}- د ا>س أ*د بن داؤدKد بن ماهان أبو يزKهجسبن يزV²(تا�. قال ا}طيب � تار( :

ا�سن بن سوار ا غوي و�براهيم بن يوسف أÃ عصام ا لý. عن س�ن بغداد وحدث بها 
  .-رEهم اهللا تعاC-وأبو ب�ر ا>شافO وأEد بن cمد العتيí روى عنه عبد ا>صمد بن ¿ 

kf~ - ارى. سمع صالح  أ*د بن ^مدä أبو منصور من أهل Aبن شعيب بن صالح بن ا�س
ا خارAK وز»رKا بن ¡  وcمد بن جرKر الطaي.  )K)ºثربن cمد وحامد بن سهل وcمد بن ح

C حA وفاته. مات سنة Nس وNسA وثالث مائة. و�و�ه استوطن بغداد وحدث بها إ :قال ا}طيب
.Aومائ� Aسنة ثمان  
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 ºÀ! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
kk� - أبو سعيد  أ*د بن عبد ا¨بار ÒTد ا�روزي ا>صEد بن القاسم بن أEبن أ

  ا>كتg ا�عروف بابن الطيوري. 
�بار هو أخ أ@ ا�سA ا�بارك بن عبد ا :قال ا�افظ أبو عبد اهللا ابن اhجار � تارVه

و`ن أصغر قرأ القرآن با>روايات f أ@ ب�ر cمد بن ¿ ا}ياط وأ@ ¿ ا�سن بن أEد 
بن ا نا. وسمع ا>كبT بإفادة أخيه من أ@ طالب cمد بن عبدان وأ@ cمد ا�سن بن cمد 

aوأ@ الطيب طاهر بن عبد اهللا الط Ç�aد الEي ا}الل وأ@ إسحاق إبراهيم بن عمر بن أ
وأ@ cمد ا�سن بن ¿ ا�وهري وأ@ الفضل cمد بن عبيد اهللا بن cمد ا>كوÒ وأ@ الفتح 
عبد ا�لك بن عمر ا�ارقط� وأ@ ا�سن cمد بن cمد ا يضاوي وأ@ طالب cمد بن ¿ 

روى عنه cمد بن نا÷ بن ا�عمر  .بن القاري وأ@ ا�سc Aمد بن أEد بن خTون وRاعة
وشيخانا أبو  :بارك بن أEد األنصاري وأبو ا�ظفر أEد بن أEد بن Eدي. قال ابن اhجارا�

القاسم ذو ا>زKن بن �ل ا}فاف و¡  بن أسعد بن يو~س ا}باز وهو آخر من حدث عنه 
و`ن صدوقاً صحيح ا>سماع دالًال � ا>كتب. �و�ه سنة أر�ع وثالثA وأر�ع مائة. ومات سنة 

  .- رEه اهللا تعاx(  -C(ة وست مائةسبع ع�
kkf - سنiأبو طاهر.  بن أ*د أ*د بن ا Ãمد بن خداد ا اقال� ا>كرc بن ا�سن بن  

ن من أعيان شيوخ وقته با�عرفة و»�ة ا>رواية  :قال ا�افظ ابن اhجار � تارVه
 ،تارVاً با>س�Aوصنف  ،وروى ا>كتب ا�طوالت ،وا>زهد والعبادة. وسمع ا>كثT وحدث به

وقد نقلت منه كثTاً إC هذا ا>كتاب.  :قال ا�افظ ابن اhجار .اتيوذكر فيه ا�وادث وا>وف
سمع أبا ¿ ا�سن بن ¿ بن شاذان وأبا القاسم عبد ا�لك بن cمد بن �lان وأبا ب�ر 

وروى عنه أبو الaقا� وأبا عبد اهللا أEد بن عبد اهللا بن ا�سA بن إسماعيل ا�حا�«. 
  .- رEهم اهللا تعاC- القاسم ا>سمرقندي وعبد ا>وهاب األنما� 

يقول أضعف عباد اهللا: وروى عنه أبو عبد اهللا ا�سA بن cمد بن خÓو ا لý صاحب 
  ا�سند العاÏ من هذه ا�سانيد.

kkk - بن اإلمام أ@ حنيفة إسماعيل بن *اد.  
وقيل أبو عبد اهللا و& القضاء با�انب ا>�ø واله  يانأبو ح )!(:قال ا}طيب � تارVه
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 ºÅ! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
ثم ÷فه وو& قضاء  ،cمد بن هارون ا>رشيد بعد أن عزل cمد بن عبد اهللا األنصاري فأقام مدة

  ثم عز. أيضاً ¡  بن أ�ثم.  ،ا �ة
 ما و& القضاء من �ن عمر بن ا}طاب إC ا�وم أعلم :قال cمد بن عبد اهللا :قال ا}طيب

أبيه عن وهو أحد الفقهاء f مذهب جده حدث  :من إسماعيل بن Eاد بن أ@ حنيفة. قال ا}طيب
ما>ك بن مغول وعمر بن ذر وcمد بن عبد ا>رEن بن أ@ ذئب والقاسم بن معن وأ@ شهاب عن و

   ي.ركسا�ناط. وروى عنه غسان بن ا�فضل الغال@ وعمر بن إبراهيم اÐق� وسهل بن عثمان الع
  .-رEه اهللا تعاC-توÒ � سنة اث�� ع�ة ومائ�A  :قال ا}طيب

kko - إ®ائيل Oعن روى  .إبراهيم كنية إسحاق أبو يعقوب �روزي األصل إسحاق بن أ
وسمع عبد القدوس بن حبيب ا>شاÑ وEاد بن زKد وcمد بن جابر ا�ماÑ  ،زائدة بن قدامة

>صنعا� وسفيان بن عيmنة. وروى عنه أبو ¡  صاعقة وعبد ا>وارث بن سعيد وهشام بن يوسف ا
Aومائ� Aع� :وقيل ،وKعقوب بن شmبة وcمد بن إسماعيل ا خاري وRاعة. مات سنة Nس وأر

  )x(.-رEه اهللا تعاC-سنة ست وأر�عA ومائ�A  :سنة NسA ومائ�A وقيل
  سانيد.أصحاب أ@ حنيفة � هذه ا�عن يقول أضعف عباد اهللا: يروي 

kkp - إسحاق بن عبد اهللا Òقال  .بن إبراهيم بن عبد اهللا بن سلمة أبو يعقوب ا>كو
cمد بن زKاد ا>زKادي وأEد بن ثابت ا�حدري عن : س�ن بغداد وحدث بها )!(ا}طيب � تارVه

صنف  .وKوسف بن �و¥ القطان و¡  بن مع1 بن منصور وأ@ حاتم ا>رازي. روى عنه Rاعة
  .- رEه اهللا تعاC- واستوطن بغداد إC حA وفاته. مات سنة سبع وثالث مائة  ا�سند

kkt- ه إسحاق بن إبراهيمVد عن وحدث  )"(بن حاتم األنباري ذكره ا}طيب � تارKسو
  وروى عنه أبو العباس أEد بن عقدة ا>كوÒ. .بن سعيد

kkx- مد بن جعفر  هو أخ :بن �روان أبو العباس. قال ا}طيب إسحاق بن ^مدc بن
أبيه. وروى عنه cمد بن زوج ا�رة وcمد عن قدم بغداد وحدث بها  .من أهل ا>كوفة )u(�روان

  .-رEه اهللا تعاC- ع�ة وثالث مائة  �امبن ا�ظفر وcمد بن إسماعيل ا>وراق. مات سنة ث
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 ÀÉ! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
kkz - _ ه ا�ؤدب إدر�س بنVذكره ا}طيب � تار)x(قال .: Aوثالث  و� سنة اث�ت

  مائة. ومات سنة ثالث و�سعA وثالث مائة و`ن ثقة مأ�وناً.
kk}- بن عمر بن األشعث أبو القاسم ا>سمرقندي إسماعيل بن أ*د.  

و� شيخنا أبو القاسم ا>سمرقندي بد�شق  :قال ا�افظ أبو الفرج بن عبد ا>رEن ا�وزي
في� وابن Kد وسمع من ا غوي وا>�سنة أر�ع وNسA وأر�ع مائة. وسمع من �شا�ها وقدم بغدا

ا�سلمة وخلق كثT و`ن ثقة تقياً أ�أل �امع ا�نصور زKادة f ثالث مائة �لس و`ن أبو العالء 
ا4مدا� يقول: ال أعدل به أحداً من شيوخ خراسان وعراق. مات سنة ست وثالثA وNس مائة 

  .-اCرEه اهللا تع-عن اث�تA وثمانA سنة وثالثة أشهر 

  باب ا�اء
kk~- اهللا عنه- بالل بن ر�اح qه-رVم :)!(. قال ا خاري � تارKقال  ،أبو عبد ا>كرKو

أ@ ب�ر  �وÆ -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-أبو عبد اهللا �ؤذن رسول اهللا  :وKقال ،أبو عمرو :أيضاً 
  .-رq اهللا عنه-ا>صديق

ko� - اهللا عنه-  براء بن ¦زب qه . قال ا خاري- رVته أبو عمارة  :)"(� تارmكن
  األنصاري ا�ارF نزل با>كوفة. 

 :الaاء قال حدثناأ@ إسحاق قال: قال عن إüائيل  حدثناعبد اهللا  حدثنا :قال ا خاري
أبو  حدثناNس ع�ة غزوة. قال ا خاري:  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-غزوت مع رسول اهللا 

  استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. :لaاء قالاعن أ@ إسحاق عن زهT عن نعيم 
kof - دة بن حصيبsبر  ghص1 اهللا -بن عبد اهللا بن ا�ارث بن األعرج من أصحاب ا

ثم خرج منها إC خراسان. ومات بمرو .  ،س�ن ا�دينة ثم $ول إC ا �ة -عليه وآ. وسلم
   .سمع منه ابناه عبد اهللا وسليمان

وهو قائد  )A)uصمات أ@ بمرو فدفن � :قال عبد اهللا بن برKدة قال ا خاري � تارVه:
  أهل ا��ق ونورهم يوم القيامة. 
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 Àx! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
أيما رجل مات  :-ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-قال اgh  :قال ا خاري: قال عبد اهللا بن برKدة

  من أصحا@ بب"ة فهو قائدهم ونورهم يوم القيامة. 
مات بمرو سنة اث�تA  :وقال غTه من أصحاب اBوارKخ .قال ا خاري: مات � خالفة يزKد

 Aاهللا عنه- أو ثالث وس� qر-.  

  فصل
YابعZذكر من روى عنهم اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد من ا �  

kok - ه بهز بن حكيمVي ا �ي. قال ا}طيب � تارTة بن حيدة القشKبن معاو)x( :
  بن سلمة وأبو �صم و�روان وابن ا�بارك.روى عنه اÐوري وEاد  .سمع أباه

  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا تعاC-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه أبو حنيفة 
koo - �� ا�علم  بيان بن áEاأل Òا>كو �l ه اهللا- أبوEه - قال ا خاري  ،- رEر

عنه اÐوري وشعبة وأبو  . روى- رq اهللا تعاC عنهما- � تارVه: سمع أ~ساً وا�غTة  - اهللا
  .- رEهم اهللا تعاC-  )!(ةعوان

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
kop - ه ب�ر بن عبد اهللاVا �ي. قال ا خاري � تار ìبن عمرو بن هالل ا�ز)"( :

  مات سنة ست يع� ومائة. :وقال .سمع ابن عمر وأ~ساً 
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-: وKروي عنه أبو حنيفة يقول أضعف عباد اهللا

  فصل 
  اإلمام أO حنيفة من أصحابه � ذكر من يروي عن

kot- سKه: وقال .ب�ر بن خنVعن يروي  :ذكره ا خاري � تارgأ@ بدر ا�ل)u(.  
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 

kox- قال ا خاري: سمع من داؤد بن  .بن الحق أبو إسماعيل ا �ي ضل�� بن ا�ف
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 !À! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  .)c)xمد بن cبوب أنه مات سنة سبع وثمانA ومائة حدثL :أ@ هند. وقال

  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 
koz - بن معروف jب�. mن qه: قال أبو معاذ قاVقال  :سابورذكره ا خاري � تار

  لmس به بأس. :أEد
  .)!(اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيدعن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 

ko} - بالل Oه وقال: قال إسحاق  بالل بن أVعن �رداس الفزاري. ذكره ا خاري � تار
باً. قال اإلسالم بدأ غرK - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- اgh عن بالل الفزاري عن �ث عن جرKر 

عن بالل بن �رداس عن ا>سدي عن أسباط عن ¿ بن ثابت عن ا خاري: �رسل وروى ا خاري 
 )"( ]ا¯[قال:  - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- اgh عن  - رq اهللا عنها- أم سلمة عن شهر بن حوشب 

   .هؤالء أهل بm� فأذهب عنهم ا>رجس
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن ي يروي يقول أضعف عباد اهللا: مع أنه شيخ شيخ ا خار

ko~ - ادsاإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يروي  �� بن ز  
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يروي  �شار بن قjاط

kp� - مد[¡أبو  بقية بن ا:و�د[ )u(  ¶Û<ا]ما�ß[ )u(  � ابن القاسم. قال ا خاري
إبراهيم بن �و¥  أخaناقال ا خاري:  .وcمد بن زKاد األ4ا� )u( ]سعد[T بن تارVه: سمع �

إذا اجتمع بقية و�سماعيل بن عياش فبقية أحب إ£.  :ابن ا�بارك أنه قالعن ح ا>كوÒ ار�عن 
  سعA ومائة.�مات سنة سبع و :قال

  أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 

  فصل 
   ذكر من بعدهم من ا�شائخ�

kpf - و�: سمع من روح )�(بن صالح أبو ¿ األسدي. قال ا}طيب � تارVه �� بن 
                                           

���  
��� �������۲/۷۰�  

�!�  
��� �������۲/۱۰۱�  

�X�  
��� ������� 3 \�o$��Z� \� �4 n��۲/۹۶تهRتر � ،�  

�e�  
��� ������� G4 \�o$��Z� \� �4 s
7Z�۲/۱۳۲ ا�طبوعة Òمد’’، وc ‘‘–و -’’ÑÌسعيد’’ - و–‘‘ ا�‘‘�  

�r�   ��g	�� ��"�� ����2۷/۸۸�  



 "À! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
وسمع ا>كثT من هوذة بن  ،د� حديثاً واحداً عومن حفص بن عمر ال ،بن عبادة حديثاً واحداً 

لفضل بن دكA خليفة وخالد بن ¡  وأ@ عبد ا>رEن ا�قري وخلف بن ا>و�د وأ@ نعيم ا
سنة إحدى و�سعA ومائة. ومات  :ور�ما قال .وRاعة سماهم ا}طيب. وقال و� سنة �سعA ومائة

 Aومائ� Aسنة ثمان وثمان-Cه اهللا تعاEر-.  
  أصحاب أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: يروي 

kpk - بن ا:و�د �� �l :هVقال ا}طيب � تار .qبن ا>و�د بن خا� أبو ا>و�د القا 
بن ا>كندي. سمع ما>ك بن أ~س وعبد ا>رEن بن سليمان وEاد بن زKد وصا�اً ا�ري وKÏك 

 .qعبد اهللا وأبا يوسف القا  
و`ن أحد أصحاب أ@ يوسف وأخذ الفقه عنه. روى عنه أEد بن ا>و�د بن  :قال ا}طيب

و`ن Rيل  .سم ا غوي وعبيد اهللا بن جعفر بن أعAأبان وأEد بن القاسم الAa وأبو القا
و& القضاء بعسكر ا�هدي � جانب بغداد ا>�ø �ا عزل cمد بن عبد  .ا�ذهب حسن الطرKقة

ثم عزل وو& قضاء مدينة  )x( ]س�A[واليته  ومائ�A فأقام f ثمانا>رEن ا�خزوÑ وذ>ك سنة 
  C أن ÷ف عنه سنة ثالث ع�ة ومائ�A. ا�نصور � سنة ع� فلم يزل يتوÆ إ

نه ال ينفذ قضا� و`ن ¡  قد غلب إ :شñ ¡  بن أ�ثم إC ا�أ�ون وقال :قال ا}طيب
وKقول: إنك ال تنفذ  ،¡  Âشكوك :f ا�أ�ون فأقعده معه � �سنده ود� �l بن ا>و�د فقال .

راسان فلم ¡مد � ب"ه وجواره فصاح به ا�أ�ون سألت عنه ä !يا أمT ا�ؤمنA :فقال �l ،قضاءه
فقال  ،سمعته يا أمT ا�ؤمنA فا÷فه عن القضاء :قال ¡  بن أ�ثم ،اخرج فلما خرج :وقال

   .فكيف أ÷فه فلم يعز. ،>م يراقب� فيك :ا�أ�ون
كنا ن�ون عند سفيان بن  :قال ا}طيب وروى بإسناده إ�l C بن ا>و�د القاq قال

�l  :فيقال ؟عيmنة و`ن إذا وردت عليه �سئلة �شËة يقول: هاهنا أحد من أصحاب أ@ حنيفة
  فيقول: ال�سليم >لفقهاء سالمة � ا�ين.  ،فأجبت ،فيقول: أجب فيها

 :قال ا}طيب و`ن �l بن ا>و�د يص« i يوم مأG ر»عة و`ن يصليها بعدما فلج. وقال
فلوج صاحب أ@ يوسف سنة ثمان وثالثA ومائ�A و�لغ عمره مات �l بن ا>و�د القاq ا�

  .-رEه اهللا تعاC-سبعاً و�سعA سنة 
kpo - عمان بن  بدر بن ا"يثمhرقبن خلف بن خا� بن راشد بن ا>ضحاك بن اc  بن
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 .Òا>كو qعمان بن ا�نذر القاhا  

وهارون بن إسحاق  أ@ كرKب cمد بن العالءعن نزل بغداد وحدث بها  :قال ا}طيب
ا>وزKر  بن ¿ ùmة وأبو حفص بن شاهA وKوسف القواس وعKبن حيو )x(القطيO وأبو عمر

  و`ن من ا�عمرKن.  ،وغTهم و`ن ثقة
شيخ عن بدر بن ا4يثم القاq وما كتبت  أخaنا :قال عمر بن أEد ا>واعظ :قال ا}طيب

مات سنة سبع ع�ة وثالث مائة. وحè  :لأسن منه بلغ� أنه بلغ مائة وست ع�ة سنة. قا
ر»بت مع أ@ إC ��ل >لمأ�ون سنة Nس ع�ة ومائ�A ور»بت إC  :ا}طيب بإسناده أنه قال

  .-رEه اهللا تعاC-يع� ¿ بن عùm سنة Nس ع�ة وثالث مائة  ا>وزKر

  باب اZاء
kpp - اري تميم بن أوس�وروى  .� تارVه . ذكره ا خاري-رq اهللا عنه- صحا@  ا

 ghا Cوقال هو أخ  )!( �ر]هذا األ نبلغ[� :أنه قال -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-عنه بإسناده عنه إ
  أ@ هند ا�اري نزل ا>شام.

  يقول أضعف عباد اهللا: . ذكر � هذا ا>كتاب.
kpt- ه ا:سل� تميم بن سلمةVذكره ا خاري � تار .AابعBمن ا Òرأى  :قال ،)"(ا>كو

 T�  وسمع منه األعمش. -رq اهللا عنهما-عبد اهللا بن ا>ز
  يقول أضعف عباد اهللا: . ذكر � هذه ا�سانيد.

kpx- .Yسكيقول أضعف عباد اهللا: . ذكر � هذه ا�سانيد و>م يذكره  تمام بن 
  ا خاري وال ا}طيب � تارVيهما.

kpz - .¸ذكر � هذه ا�سانيد وهو �ن يروي  يقول أضعف عباد اهللا: . تميم بن ا�نت
  فيها و>م يذكراه � تارVيهما واهللا ورسو. أعلم.
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  باب ا6اء
kp}- سKاهللا عنه-صحا@  بن شماس ثابت بن ق qه-رVقال ا خاري � تار .)x( :

نعم  .نعم ا>رجل أبو ب�ر :أنه قال -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-اgh عن وروى حديثاً �سنداً 
نعم ا>رجل ثابت بن قmس بن  .نعم ا>رجل أسيد بن حضT .نعم ا>رجل أبو عبيدة .عمر ا>رجل

  قاتل يوم ا�مامة ح� قتل � عهد أ@ ب�ر ا>صديق. :شماس. قال
kp~- م�iثعلبة بن ا ºاهللا عنه-وقيل ا}ش� صحا@  ،ا:لي qقال ا خاري � -ر .

ص1 اهللا عليه -وي عنه أنه أüه أصحاب اgh ور ،: ثعلبة بن ا��م ا>ليµ . صحبة)!(تارVه
  وقيل يوم حنA وهو أصح. :قال ،وهو غالم شاب -وآ. وسلم
kt�- بندار Oبن بندار أبو ا�عا£ ا�ينوري.  بن إبراهيم ثابت بن أ  

و`ن  ،ن جده إبراهيم Eامياً بدينور فس� Eامياً  :قال ا�افظ أبو عبد اهللا ابن اhجار
سمع أبا ¿ ا�سن بن أEد بن  .مارستان من بغداد فسمع ا>كثT و»تب äطه Âس�ن سوق

شاذان وأبا ب�ر أEد بن cمد بن êلب الaقا� وأبا القاسم عبد اهللا بن أEد ا>صÒT وعمر 
وعثمان اب� cمد بن عبد اهللا بن �lان وأبا القاسم عبد ا�لك بن cمد بن عبد اهللا بن �lان 

وى عنه ابنه ¡  وأبو القاسم ا>سمرقندي وعبد ا>وهاب األنما� وابن خÓو ا لý. وRاعة. ور
  .-رEه اهللا تعاC-و� سنة ع�ة وأر�ع مائة. ومات سنة ثمان و�سعA وأر�ع مائة 

  باب ا¨يم
ktf- ر بن عبد اهللاsاهللا عنه-أبو عمرو ا ج«  جر qه-رVقال ا خاري � تار .)"( :

 شãيل عنمغTة بن عن يو~س بن أ@ إسحاق  أخaناأبو نعيم  أخaناقال ا خاري: نزل ا>كوفة. 
�ا دنوت من ا�دينة أHت راحل� وحللت عيã� فلãست حل� فدخلت  :جرKر بن عبد اهللا قال

 ghطب. -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-واV  
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ktk- .قال ا خاري جابر بن سمرة)x(جابر بن سمرة ا>سوا� :)!( نا: قال .زل ا>كوفةنaأخ 

ص1 اهللا عليه -جا>ست اgh  :جابر بن سمرة قالعن سماك عن KÏك عن cمد بن ا>صباح 
  أ�� من مائة �رة. -وآ. وسلم

kto- قتال أهل  :)"(قال ا}طيب .األزدي جندب بن عبد اهللا Ìوهو من أهل ا>كوفة ح
  )u( خaهم ثم رواه ا}طيب بإسناده عنه.وروى  .-رq اهللا عنه- اhهروان مع ¿ بن أ@ طالب 

ktp - ته جعفر بن ^مدmبن ¿ بن أ@ طالب كن Aأبو عبد اهللا ا4اش�  :بن ¿ بن ا�س
 )²([ثمان]مات سنة  :)�( ]يم[أبو نعوسمع منه ما>ك واÐوري وشعبة. قال: قال  ،قال ا خاري: سمع أباه

.Aومائة وو� با�جاز سنة ثمان Aع�  أر
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-ل أضعف عباد اهللا: يروي عنه أبو حنيفة يقو

ktt - طالب Oاهللا عنه-الطيار  جعفر بن أ qر -.)º( هVقال ا خاري � تار)À( هاجر :
  واهللا أعلم. .وقتل يوم �ؤتة ،ثم هاجر إC ا�دينة ،إC ا�ãشة

  فصل 
YابعZر£ اهللا عنهم- � ذكر من روى عنه اإلمام أبو حنيفة من ا-  

ktx - .ه جبلة بن سحيمVقال ا خاري � تار)Å(سمع ابن عمر Òروى عنه  .: هو كو
  ثقة ن سفيان وشعبة يوثقانه. :قال ا خاري: قال ¡  القطان .�سعر بن كدام

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
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 Àº! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
ktz- ي� جواب بن عبيد اهللاZه . قالاVا خاري � تار)x(جواب بن عبيد اهللا : 

يروي عنه أبو إسحاق ا>شmبا�  .سوKد )!(اBي� األعور ا>كوÒ سمع يزKد بن KÏك وا�عرور بن
  رأيته. :وقال سفيان .و�سعر

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
kt} - .راشد Oه اهللا-ذكره ا خاري  جامع بن أEه -رVجامع بن أ@  :وقال ،)"(� تار

 :وقال ،أ@ وائل وزKد بن أسلم. وروى عنه اÐوريعن راشد ا>صÒT ا>كوÒ أخو ا>ر�يع روى 
.Aجامع أحب إ£ من عبد ا�لك بن أع  

  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: يروي عنه أبو حنيفة 
kt~ - بن سعيد asجو Òهذكره  .ا>كوVوقال ،ا خاري � تار:  ýبن سعيد ا ل aKجو

  .)u(ثقة اً كنت أعرف جوaK :قال ¡  :قال £ ¿ .يع� األصل ا�فÓ صاحب ا>ضحاك
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه أبو حنيفة 

kx�- .ه: جامع بن شداد أبو  جامع بن شدادVة]رصخ[قال ا خاري � تار )�(  ôا�حار
مات سنة ثمان  :كوÒ. سمع طارق بن عبد اهللا واألسود بن هالل. سمع منه اÐوري قال أبو نعيم

  .-رEة اهللا عليهم- )º( ز]ر[cبا �ة وسمع صفوان بن  )²( أبان]بن  نادE[وسمع  ،ع�ة ومائة
  .-رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: يروي عنه أبو حنيفة 

  فصل
  كر أصحاب أO حنيفة ا<ين رووا عنه � هذه ا�سانيد� ذ

kxf- .ه وقال جنادة بن سلمVذكره ا خاري � تار:  .Òجنادة بن سلم العا�ري ا>كو
  سمع منه عمران بن مÓmة وcمد بن مقاتل .وحجاجاً  )À( [�ا�ا]سمع 
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  � هذه ا�سانيد. - نهرq اهللا ع- اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي 

kxk - دsه أبو ¿ العا�ري جارود بن يزVسابوري. ذكره ا خاري � تارmhا)x(، 
عن أسامة يرميه با>كذب يروي  أبوو`ن  ،جارود بن يزKد اmhسابوري منكر ا�ديث :فقال

  بهز وعمر بن ذر.
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 

kxo- ميدiر بن عبد اsهجرVر بن عبد ا�ميد أبو  :فقال ،)!(. ذكره ا خاري � تارKجر
مات سنة سبع وثمانA  :عبد اهللا ا>ضg ا>كوÒ ا>رازي. سمع منصور بن ا�عتمر. قال: قال ¿

   و�ت سنة مات ا�سن سنة ع�ة ومائة. :وقال: قال جرKر .ثمان :ومائة. وقيل
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن : وهو �ن يروي يقول أضعف عباد اهللا

kxp- ه: جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن  .جعفر بن عونVقال ا خاري � تار
مات سنة سبع ومائ�A.  :حرKث أبو عون ا�خزوÑ ا>كوÒ القرÁ ا�رµK. قال: قال عبد ا>صمد

Iس و¡  بن سعيد وهشام بن عروة وmيقال عن ¿[بن أ@ وائل  بيسمع أبا العم[.)"(  
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا تعاC- اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 

kxt - .ر بن حازمsه جرVقال ا خاري � تار)u(األزدي ال Ìhا �يع: أبو ا Çسمع أبا  ت
: قال £ ابن cبوب مات سنة سبعA رجاء وابن سKTن. روى عنه اÐوري وابن ا�بارك. قال ا خاري

  .- رEه اهللا تعاC- ومائة 
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو مع جاللة قدره يروي 

  فصل 
  � ذكر من بعدهم

kxx - الفاقبن ا>و�د ال بن أ*د جعفر بن ^مد�. )�(   
cمد بن إسحاق ا>صا�ê و¿ بن ن عقال ا}طيب � تارVه: كنmته أبو الفضل. حدث 
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 ÀÅ! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
س�ñ وعبد اهللا بن رواح بن cمد اإل )"( ]عùmو[ )!( ]حامفال[وأEد بن ا>و�د  )x( ]طرينالق[داؤد 

روى عنه أبو ب�ر بن ما>ك القطيO وعبد العزKز بن جعفر ا�رÑ وأبو الفضل ا>زهري  .ا�داي�
  Kن وثالث مائة.وابن شاهA وKوسف القواس. مات سنة Nس وع�

kxz - ه جعفر بن ^مدVبن ا�سن بن ا>و�د بن ا>س�ن. قال ا}طيب � تار)u( هو أبو عبد :
حدث � سنة ثمان وع�Kن وثالث مائة  :وقال .ذكره أبو القاسم بن اÐالج :طري. قالناهللا ا>صفار الق

  ا�سن بن عرفة.عن 
kx}- _ مد ا�قاق ا�افظ. قال ا}طيب � ت بن سهل جعفر بنc ه: هو أبوVار

و�براهيم بن  )�( @]الغال[أ@ إسماعيل الÙمذي وcمد بن ز»رKا عن ا�وري ا�افظ. حدث 
ا�رô وâوهم � الطبقة. وروى عنه عبد اهللا بن إبراهيم وابن الغطرKف. مات سنة  )²([ما¥]

  .-رEه اهللا تعاC-ثالثA وثالث مائة 
kx~ - أ@ عبيد القاسم بن عن حدث  :. قال ا}طيبمد ا:وراقأبو ^ جعفر بن ^مد

  ) º( سالم روى عنه cمد بن ö" مات سنة إحدى وسبعA ومائة.
kz� مد ا�قري ا�عروف  جعفر بن أ*دc د بن جعفر أبوEبن أ Aبن ا�س

عمر بن  سمع ا>كثT من أ@ ¿ ا�سن بن أEد بن شاذان وأ@ القاسم عبيد اهللا )À(]ا>Óاج[
 Ç�aمد ا}الل وأ@ إسحاق إبراهيم بن عمر الc مد ا�سن بنc @وأ Aد بن شاهEبن أ
وأ@ ا�سA ¿ بن عمر القزو�K وأ@ القاسم ا�حسن بن ¿ اBنوÃ وأ@ cمد ا�سن بن 

وسافر إC �كة وسمع بها  :قال .¿ ا�وهري وRاعة. ذكرهم ا�افظ ابن اhجار � تارVه
Rد ا>كتا� وأبا ب�ر ا}طيب ،اعةEز بن أKمد عبد العزc ودخل ا>شام فسمع بد�شق أبا، 

وتوجه إC �� فسمع بها أبا cمد ا�سن بن عبد العزKز بن ا>Ìاب وأبا إسحاق إبراهيم بن 
سعيد ا�بال وغTهما و»تب ا>كثT. روى عنه ا�افظ أبو عبد اهللا ا�سA بن cمد بن خÓو 
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 ÅÉ! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
� ýمن هذه ا�سانيد. قال ا�افظ و� سنة ا ل Ïبع]س[ �سنده وهو العا )x(  ع�ع�ة وأر

  مائة. ومات سنة Nس مائة واهللا أعلم.

  باب اiاء
kzf- _ سن بنiاهللا عنهما-بن أ@ طالب  ا qه-رVأبو )!(. قال ا خاري � تار :

 ghمد ا4اش� سمع اc -طهر واحد.  :وقال .-ص1 اهللا عليه وآ. وسلم Aا�سن وا�س Aن ب
 Aة ع� س�Kمن إمارة معاو B� وقد .AسNمات ا�سن سنة إحدى و-Cه اهللا تعاEر-.  

kzk - _ بن Yسiبن أ@ طالب كرم اهللا وجهه. قال ا خاري: أبو عبد اهللا ا4اش�.  ا
� ا�نام  -عليه وآ. وسلمص1 اهللا -رأيت اgh  :أبيه قالعن وروى بإسناده إC �صم بن �يب 

 !نعم :ذكرت ا�سA بن ¿ حA رأيته فقلت :فقال -رq اهللا عنهما-فذكرت ذ>ك البن عباس 
قتل يوم [. -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-إنا كنا ~شبهه باgh  :تلفته حA يمJ قال )"(واهللا ذكرت

أنه قتل وهو  )�( ]جدهعن [أبيه عن وقال جعفر بن cمد  ]وNسA سنة.)u(�شوراء وهو ابن سبع
  ابن ثمان وNسA سنة.

kzo - ه حذيفة بن ا�مانVقال ا خاري � تار .áã²(أبو عبد اهللا الع(Cهاجر إ :  ghا
  .-رq اهللا عنهما-ومات بعد عثمان بأر�عA يوماً  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-

kzp - قال ا خاري � -آ. وسلمص1 اهللا عليه و-شاعر رسول اهللا  حسان بن ثابت .
  .-رq اهللا عنه-: أبو عبد ا>رEن األنصاري اhجاري ا}زرz ا�د� )º(تارVه

kzt - اهللا عنهما- بن ا}طاب  حفصة بنت عمر qر -  ghص1 اهللا - زوجة ا
سنة  :وقيل ،سنة ثالث - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- تزوجها رسول اهللا  - عليه وآ. وسلم

هكذا قال قتادة. وقال  ،جرة و`نت قبل ذ>ك $ت خنmس بن حذافة ا>سه�ث�تA من ا4
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 Åx! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
ا>زهري بفتح ا}اء و»Ó اhون عن ا>زهري خنmس و»ذا قا. يو~س بن يزKد عن عقيل 

 Aع�رq - واألول أصح. روى عنها أخوها عبد اهللا بن عمر وRاعة توفيت سنة Nس وأر
  .- اهللا تعاC عنهم

kzx- iا Oسن بن أiا �ي. سنا )x(  قال ا خاري: هو ا�سن بن أ@ ا�سن
. قال: قال -رq اهللا عنه-ا �ي أبو سعيد واسم أ@ ا�سن Âسار �وÆ زKد بن ثابت األنصاري 

سمعت ا�سن يقول: و�ت >س�تA  :)!([إüائيل أبو �و¥]مات سنة ع� ومائة. قال  :أبو نعيم
أنا يوم ا�ار ابن أر�ع ع�ة سنة أنظر إC طلحة بن  :. وقال-رq اهللا عنه-بقيتا من خالفة عمر 

  .-رq اهللا عنه-عبيد اهللا 
kzz- مد  *يد بن عبد ا:ر*نc ه: قالVي ا �ي الفقيه. قال ا خاري � تارTا�م

  .-رEه اهللا تعاC-ا �ة قبل �وته بع�Kن سنة  )"(بن سKTن ن Eيد أعلم أهل
kz} -  [سعد]حارث بن )u(  ا�جازي. قال ا خاري ïه اهللا - بن أ@ ذباب ا�وEر

Cاهللا عنه- بعثه عمر بن ا}طاب  :تعا qرة - رKد بن  .�صدقاً. وسمع أبا هرKروى عنه يز
  .- رEه اهللا تعاC-   هر�ز

  فصل
YابعZذكر من روى عنه اإلمام أبو حنيفة من ا �  

kz~- سنiسن بن اiبن أ@ طالب  بن _ ا-qقال ا خاري � -اهللا عنهم ر .
  : سمع أباه. روى عنه ا�سن بن cمد و�براهيم بن ا�سن.)�(تارVه

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي اإلمام أبو حنيفة عنه � هذه ا�سانيد.
k}� - سن بن ^مدiبن أ@ طالب رضوان اهللا عليهم. قال ا خاري �  بن _ ا

   وعبيد اهللا بن أ@ رافع. سمع منه عمرو بن دينار وا>زهري.: سمع جابر بن عبد اهللا)²(تارVه
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 !Å! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  وKروي عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد. :يقول أضعف عباداهللا

k}f- سن بن سعدiبن أ@ طالب  بن معبد ا ¿ Æاهللا عنه-�و qا4اش�  -ر
  ن عبد اهللا.ى عنه ا�سعودي وعتبة بوأبيه. رعن : يروي )x(ا>كوÒ. قال ا خاري � تارVه

  وKروي عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد. :يقول أضعف عباداهللا
k}k- سن بن عبد ا:ر*نiه: روى ا:سل� اVعن . قال ا خاري � تارTابن كث. 

  .-رEة اهللا عليهم-وKروي عنه قتادة 
  يد.� هذه ا�سان -رEه اهللا تعاC-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

k}o - سن بن عبد اهللاiه بن ما:ك اVقال ا خاري � تار .µرث ا>ليKبن ا�و)!( :
  جده. روى عنه عمران بن أبان ا>واسطي.عن أبيه عن روى 

  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه أبو حنيفة 
k}p- سKل[ *يد بن قsه: أ)"( ]الطوVب� أسد بن . قال ا خاري � تار Æبو صفوان �و

وعطاء. روى عنه ما>ك بن  عبد العزى األعرج ا�Ç بن قرÂش أخ عمر بن قmس. قال سمع �اهد
  كناه ابن أ@ األسود. :وقال .أ~س واÐوري

  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه أبو حنيفة 
k}t - .سليمان Oاد بن �سلم. سمع أ~ساً قال ا خاري � *اد بن أE ه: هوVتار 

 )u([آل]مات سنة ع�Kن ومائة وهو �وÆ  :و�براهيم. روى عنه اÐوري وشعبة. قال: قال أبو نعيم
  كنmته أبو إسماعيل كناه �و¥ بن إسماعيل.  :قال .أ@ �و¥

 :شعيب بن ا�بحاب قالعن Eاد بن زKد  أخaناسليمان بن حرب  حدثناقال ا خاري: 
  سمعت إبراهيم يقول: لقد سأل� هذا يع� Eاداً مثل ما سأل� Rيع اhاس.

>زمه إC آخر عمره وأخذ منه الفقه  - رEه اهللا- يقول أضعف عباد اهللا: وهو أستاذ أ@ حنيفة 
Oخhوهم أخذوه من فقهاء  ،و�براهيم أخذه من أصحاب عبد اهللا بن �سعود ،وهو أخذه من إبراهيم ا

عبد اهللا بن �سعود وأمT ا�ؤمنA ¿ بن أ@ طالب  - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- اهللا  أصحاب رسول
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 "Å! ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  � هذه ا�سانيد. - رEه اهللا- . وKروي عنه أبو حنيفة - رq اهللا عنهم- وعمر بن ا}طاب 

k}x- .بةKح�م بن عت )x( ا�رأة من كندة Æه: هو �وVوقال  :قال .قال ا خاري � تار
سمع منه  .ورأى زKد بن أرقم ،كنmته أبو cمد ا>كوÒ. سمع أبا جحيفة :)!( ]هللاد ايعب[معقل بن 

  مات سنة Nس ع�ة ومائة. :شعبة ومنصور. قال: قال أبو نعيم
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

k}z- .ه: ه حارث بن عبد ا:ر*نVعن و خال ابن أ@ ذئب يروي قال ا خاري � تار
عن ابن أ@ ذئب  حدثناأبو داؤد  أخaنابن ¿  )"(و]عمر[أ@ سلمة وسا>م. قال ا خاري: حدث 

ص1 اهللا -كنا مع اgh  :أبيه قالعن cمد بن جبT بن مطعم عن خا. ا�ارث بن عبد ا>رEن 
لي�م أهل ا�من كأنهم قطع يوشك أن يطلع ع :� طرKق �كة وا�دينة فقال -عليه وآ. وسلم

   سحاب خيار من � األرض.
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا تعاC-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

k}}- .سمع عطاء حجاج بن أرطأة .Oخhا Òه: أبو أرطأة ا>كوVقال ا خاري � تار. 
  واهللا أعلم )u( .ن شعبة يد>سه :وروى عنه شعبة واÐوري. قال: قال ابن ا�بارك

k}~- عمرة Oوروى ا خاري بإسناده عنه. حبيب بن أ .Aالقصاب. يعد � ا>كوفي  
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

k~� -  حبيب بن] Oس بن دينار أبو  )�(ثابت]أmه: هو حبيب بن قVقال ا خاري � تار
Òوري وعطاء بن أ@ ¡  ا>كوÐأسد. سمع ابن عباس وابن عمر. سمع منه األعمش وا �  Æو� 

  .-رEه اهللا تعاC-مات � ر�ضان سنة �سع ع�ة ومائة  :ر�اح. قال: قال أبو ب�ر بن أ@ ¿
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

k~f - .jهقال ا خار حكيم بن جبVاألسدي. روى )²(ي � تار Tعن : حكيم بن جب
  ن أبوه �وÆ  � أمية. :ن شعبة يتËم فيه. قال :سعيد بن جبT و�براهيم. وروى عنه اÐوري. قال

  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا تعاC-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
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  فصل 
  أO حنيفة من اZابعY � ذكر من روى عنه شيوخ اإلمام

k~k- .دsيروي  حارث بن سو .Òي� ا>كوBشة اÎ� ه: أبوVابن عن قال ا خاري � تار
ا�ارث بن سوKد فmسكت إC إن ن ا>رجل من ال% ��ء  :قال: قال إبراهيم اBي� .�سعود

  )x(فيدخل بmته.
k~o - عثمان بن عفان  *ران بن أبان Æاهللا عنه- �و qاأل�وي ال - ر Áقر

ا�د� سمع عثمان. سمع منه عروة بن ا>ز�T وعطاء بن يزKد وأبو سلمة وجامع بن شداد 
: ومن روى عنه فلم )!(ومعاذ بن عبد ا>رEن وا�سن وا>و�د. قال: قال ا خاري � تارVه

  يذكر سما�ً.
k~p- ¾سمع حبة العر .Òا>كو ìن العرKه: حبة بن جوVابن عن  قال ا خاري � تار

  .)"( ]ر�ز[ه. وروى عنه سلمة بن كهيل وثابت بن -رq اهللا عنه-�سعود 
أ@ سلمة عنه � هذه عن  - رq اهللا عنه- يقول أضعف عباد اهللا: وKروي أبو حنيفة 

  ا�سانيد.
k~t -  ش[حرقوس بن�j[ )u(.  :هVقال ا خاري � تار]Aقال )�( ]حرقوش با>ش �l أبو: 

  . وروى عنه ا4يثم بن بدر.-رq اهللا عنه-¿ عن اد روى حرقوص با>ص :وKقال
  ا4يثم عنه � هذه ا�سانيد.عن  - رEه اهللا تعاC- يقول أضعف عباد اهللا: وKروي أبو حنيفة 

  فصل
  � ذكر أصحاب أO حنيفة ا<ين رووا عنه � هذه ا�سانيد

k~x - .دsد أبو إ *اد بن زKاد بن زE :هVآل قال ا خاري � تار Æسماعيل األزرق �و
مات سنة  :جرKر بن حازم ا�هض� األزدي ا �ي. سمع ثابتاً وأيوب. قال: قال ابن أ@ األسود
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  ؎  :قال ابن ا�بارك )x( م]ر�[ أخaنا�سع وسبعA ومائة. قال ا خاري: 

  ماد بن زKدــيت حا  ...     ماً ــالب علـا الطــأيه
  يدــده بقـــم قيــث  ...     قتãس علماً �لم[فا])!(

 )u( ]و[قالت أم Eاد بن زKد  )"( قال أبو اhعمان]:بحر[قال ا خاري: قال سليمان بن 
� زمن عمر بن عبد  :وقالت األخرى ،و� � زمن سليمان بن عبد ا�لك :قالت إحداهما :عمته

  ا�و�. بE Aاد بن زKد و�A ما>ك بن أ~س سنة أو س�تان � :العزKز. قال: قال سليمان
 Tاهللا عنه- اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي ا>كث qر -  �

  هذه ا�سانيد.
k~z- ه *اد بن أسامةVقال ا خاري � تار .Òسمع عبيد اهللا بن )�(أبو أسامة ا>كو :

.Aبة. مات سنة إحدى ومائ�mعمر وهشام بن عروة ~سبه قت  
  أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن Kروي يقول أضعف عباد اهللا: و

k~}- دsمنكر ا�ديث روى  *اد بن ز .gصيhد بن رفيع.عن اKسو  
  أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 

k~~- .«¬ ه *اد بنVاد بن ¡  أبو ب�ر األبح. قال ابن )²(قال ا خاري � تارE :
  ن من شيوخنا.ابن مهدي عن أ@ األسود 

  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا تعاC- اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 
o��- ه حسن بن صالحVبن  . قال ا خاري � تار)º( .Òحسن بن صالح بن   ا>كو :

هو ا�سن بن  :قال .صالح بن   ا4مدا�عن قال عبد ا>واحد بن زKاد  .سمع سماك بن حرب
ح بن صالح وجده صالح بن   ا4مدا�. وقال ا�سن بن صالح بن صالح بن �سلم بن حيان صال

 :و  لقب �سلم وهو من ثور همدان أبو عبد اهللا كناه شعيب بن حرب. قال ا خاري: قال و»يع
  .-رEه اهللا تعاC-مات سنة سبع وس�A ومائة  :و� سنة مائة وقال: قال أبو نعيم
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  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن : وKروي يقول أضعف عباد اهللا

o�f - .سن بن عمارةiيلة يروي  ا� Æمد �وc ه: ا�سن بن عمارة أبوVقال ا خاري � تار
شعبة أفاد� ا�سن بن عمارة عن أEد بن سعيد قال سمعت اÌh بن شميل عن وقال  .عن ا��م
مات سنة ثالث  :قال: قال ¡  بن ب�T ،من حفظه ناحدثسفيان  :قال )x( [سبعA حديثا]قال أحسبه

  .- رEه اهللا تعاC- وNسA ومائة 
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي 

o�k - .ه حفص بن غياثVحفص بن غياث بن طلق بن )!(قال ا خاري � تار :
مات سنة ست و�سعA  :قال: قال cمد بن ا�ثç معاوKة أبو عمر اhخO كوÒ. سمع األعمش.

  .- رEه اهللا تعاC- ومائة 
Tهذه ا�سانيد. اً يقول أضعف عباد اهللا: هو من كبار أصحاب أ@ حنيفة وروى عنه كث �  

o�o - .س�ن  حاتم بن إسماعيل Òقال ا خاري: حاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل ا>كو
وجعفر بن cمد. وعنه إسحاق وابن معA وقتmبة.  )"(][إسحاقبن ا�دينة. سمع �l بن مهاجر وهشام 

�ال �ضA من Rادى األوÆ سنة سبع  )u( ]عبس>[مات �لة ا�معة  :قال أبو ثابت cمد بن عبيد اهللا
  .- رEه اهللا تعاC- وثمانA ومائة 

  ذه ا�سانيد.يروي عنه � ه - رq اهللا عنه- يقول أضعف عباد اهللا: وهو من أصحاب أ@ حنيفة 
o�p- د و�صم  حسان بن إبراهيمKو~س بن يزKوق وÓ� ا>كرما�. سمع سعيد بن

  )�( سمع منه ¿ بن عبد اهللا. .األحول
  � هذه ا�سانيد. - رEه اهللا تعاC- اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي 

o�t - ها�قري *زة بن حبيبVزة بن حبيب أبو عمارة )²(. قال ا خاري � تارE :
  سمع منه و»يع. .األعمش وEرانعن ا>زKات القاري ا>كوÒ �وÆ ب� تيم اهللا بن ر�يعة. يروي 

  أ@ حنيفة كثTاً � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: يروي 
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o�x - ه .*يد بن عبد ا:ر*نVقال ا خاري � تار)x(ن بنEيد بن عبد ا>رE : يد أبE و

  وسلمة بن نãيط. سمع منه cمد بن سالم. رعوف ا>رواï ا>كوÒ. سمع األعمش وا�سن بن ا�
  � هذه ا�سانيد. - رEه اهللا تعاC- اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي 

o�z - سنiسن بن اiا uا:كو uهبن عطية العوVقال)!(. ذكره ا خاري � تار :: 
  إحدى ع�ة ومائ�A أو âوها. سمع إüائيل. مات سنة

  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: يروي 
o�} - .دsه حكيم بن زVسمع عمراً يع� ابن دينار وابن أ@  :فقال ،ذكره ا خاري � تار

  �1. روى عنه cمد بن سالم وcمد بن مقاتل.
q �رو وهو من أصحاب أ@ حنيفة يروي عنه � هذه يقول أضعف عباد اهللا: هو قا

  ا�سانيد.
o�~ - .سن بن الفراتiه اVا�سن بن الفرات بن أ@ عبد )"(قال ا خاري � تار :

ابن أ@ عن روى عنه ابنه زKاد بن ا�سن بن الفرات وو»يع وهو يروي  .ا>رEن اBي�. سمع أباه
.Aليكة يعد � ا>كوفي�  

  اهللا: هو من أصحاب أ@ حنيفة يروي عنه ا>كثT � هذه ا�سانيد. يقول أضعف عباد
of� - انيح)u(بن سليمان uها¨ع¿ ا:كوVبياع  :فقال ،. ذكره ا خاري � تار

  . وروى عنه منصور واÐوري.-رq اهللا عنه-¿ عن األنماط. سمع سوKد بن غفلة 
  هذه ا�سانيد.اإلمام أ@ حنيفة � عن يقول أضعف عباد اهللا: يروي 

off - بن ا:و�د Yه .حسVبن ا>و�د أبو ¿ :فقال ،)�(ذكره ا خاري � تار Aحس 
 Aمات سنة ثالث ومائ� .Áسابوري القرmhا-Cه اهللا تعاEر-.  
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي 

ofk - .رiهذكره ا خاري � ت حسن بن اVأبو ا��م  :فقال ،)²(ار Òحسن بن ا�ر ا>كو
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 .كناه يزKد بن هارون :وقال .اhخO أو ا�ع�. سمع ا>شعg والقاسم بن ا�خيمرة وحبيب بن أ@ ثابت

ïيد ا>رؤاEة وKبن معاو Tمد بن عجالن وزهc روى عنه)x(بن ¿. :. قال Aهو خال ا�س  
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي 

ofo - ]ه: وقال بن نبهان. )!(]رثاحVث بن نبهان  :ذكره ا خاري � تارKصم عن حر�
  بن بهدلة واألعمش. ا�رÑ ~سبه �سلم.
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: هو يروي 

ofp - .�� ه حسن بنVفقال ،)"(ذكره ا خاري � تار: �l وزاد ا}طيب  ،حسن بن
و معا*. مات سنة إحدى  اً حسن بن �l بن سلم بن ا�سيب أبو ¿ ا>كوÒ. سمع زهT :فقال

 Aن ومائ�Kوع�-Cه اهللا تعاEر-.  
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي 

oft - .بن علوان Yه ذكره ا}طيب � حسVتار)u(، بن علوان بن قدامة أبو  :فقال Aحس
هشام بن عروة وcمد بن عجالن وسليمان عن ¿ ا>gË. كوÒ األصل س�ن بغداد وحدث بها 

  و�سماعيل بن عùm ا>صفار وغTهم. ثم ذكر ما قيل فيه. األعمش. روى عنه أبو إبراهيم الRÙا�
  م أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.اإلماعن يقول أضعف عباد اهللا: هو �ن يروي 

ofx- .ه حسن بن رشيدVحسن بن إسماعيل بن رشيد.  :وقال ،)�(ذكره ا}طيب � تار
  سفيان وما>ك وRاعة.عن أبيه وأبوه يروي عن يروي 

�  - رq اهللا عنه- اإلمام أ@ حنيفة عن أبيه عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 
  هذه ا�سانيد.

ofz - سن بن ا�iاإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد وهو عن هو أيضاً �ن يروي  سيبا
  معروف عند أصحاب ا�ديث.
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  فصل 
  � ذكر أصحاب بعض هذه ا�سانيد

of}- ادsسن بن زiأبو ¿ ا>لؤ>ؤي صاحب أ@ حنيفة  ا-Cه اهللا تعاEوهو صاحب  -ر
اإلمام أ@ عن هو �وÆ األنصار حدث : )x(قال ا خاري � تارVه .ا�سند ا>سابع من هذه ا�سانيد

روى عنه cمد بن سماعة القاq وcمد بن شجاع اÐل� وشعيب بن أيوب ا>صÒT.  )!( حنيفة.
  قال هو كوÒ نزل بغداد. 

فجعل  - رEه اهللا تعاC- ومائة  )"(]سعA[�قال ا}طيب توÒ حفص بن غياث سنة أر�ع و
لقول أصحابه  احافظ �ا توÆ القضاء >م يوفق و`ن :وقال .ؤي�ñنه f القضاء ا�سن بن زKاد ا>لؤ>

إنك >م توفق >لقضاء وأرجو أن ي�ون هذا }T أراده اهللا بك  ،و¡ك .فبعث إ�ه داؤد الطا�
  فاستعف فاستع9 واسÙاح. 

ابن عن سمعت ا�سن بن زKاد يقول: كتبت  :قال ا}طيب بإسناده إc Cمد بن سماعة قال
 çج اثKمات ا�سن بن أ@  :ع� ألف حديث �ها ¡تاج إ�ها الفقهاء. قال: قال الطحاويجر

 Aع ومائ��  .- رEة اهللا تعاC عليهما-ما>ك وا�سن بن زKاد سنة أر
of~- حنيفة Oالث ع�. وقد ذكرناه � أول ا>كتاب  *اد بن أÐهو صاحب ا�سند ا

  )u(صحاب ا�ديث.وهو إمام � علم ا�ديث والفقه ثقة عدل وثقه أ
ok�- بن ^مد Yسiمن هذه ا�سانيد ا Ïصاحب ا�سند العا ýو ا لÓبن خ.   

أبو عبد اهللا  :قال ا�افظ أبو عبد اهللا cمد بن cمود بن اhجار � تارVه بعدما ذكر ~سبه
¿  ا>سمسار ا�ن� مفيد أهل بغداد � وقته. سمع ا>كثT من أ@ عبد اهللا ما>ك بن أEد بن

ا انياï وأ@ الغنائم cمد بن أ@ عثمان ا�قاق وأ@ ا�سن ¿ بن cمد بن cمد بن ا}طيب 
األنباري وأ@ يوسف عبد ا>سالم وأ@ cمد القزو�K وأ@ ا�سن ¿ بن ا�سA بن قرÂش وأ@ 
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 ÉÉ" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
عبد اهللا  ا�سن ¿ بن أEد بن Eيد الûاز وأ@ ا}طاب ن� بن أEد بن ن� القاري وأ@

ا�سA بن أEد بن cمد بن طلحة وأ@ الa`ت أEد بن عثمان بن أEد بن نفmس وأ@ شجاع 
فارس بن ا�سA ا6ه« واhقيب أ@ الفوارس طراد بن cمد بن ¿ ا>زg�K وغTهم. وأ�� عن 

وÃ وأ@ أصحاب ¿ بن شاذان وأ@ القاسم بن �lان وأ@ طالب بن غيالن وأ@ القاسم اBن
  cمد ا�وهري وأمثا4م. 

و�الغ � الطلب ح� سمع من طبقة دون هؤالء و»تب ا>كثT من ا>كتب  :اhجار قال ابن
مات � سابع شوال سنة ست  :>لغر�اء وRع �سنداً أل@ حنيفة. وقال اً hفسه ولغTه. و`ن مفيد

  .-رEه اهللا تعاC-وسبعA وNس مائة 

  فصل 
  من ا�شائخ� ذكر من بعدهم 

okf - سن بن حسنiا)x(  د بن إبراهيمEه: ا�سن بن أVبن شاذان. قال ا}طيب � تار
أبو ¿ الûاز. و� �لة ا}مmس الث�� ع�ة �لة خلت من ر�يع  )!(بن cمد بن شاذان بن مهران

  كذ>ك رأيته äط وا�ه.  :األول سنة �سع وثالثA وثالث مائة. قال
Eزة بن سمع عثمان بن أEجاد وhد بن سليمان اEد بن سليمان العبادا� وأEد ا�قاق وأ

وأEد بن عثمان بن اآلدÑ وعبد ا>صمد بن ¿ وجعفر ا}"ي وعبد اهللا بن  )"(]انقها�c] Eمد 
با>Ûم u(  f( ]همفي[كتãنا عنه و`ن صدوقاً و`ن  :إسحاق ا غوي وRاعة سماهم ا}طيب. ثم قال

شعري و`ن �شهوراً �lب اãhيذ إC أن تر»ه � آخر عمره. مات �ستهل cرم سنة ست مذهب األ
  .- رEه اهللا تعاC- وع�Kن وأر�ع مائة 

okk - Yسiسن بن اiة أبو ¿ ا�عروف  اTبابن [بن العباس بن الفضل بن ا�غ
ع أبا ب�ر من أهل ا�انب ا>�ø. سم )²(]عا£اh[قال ا}طيب � تارVه:  )�(دوما]
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 Éx" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
سلم [ا>شافO وأEد بن يوسف بن خالد وأبا سعيد بن رميح ال�سوي وأEد بن جعفر بن 

 :وسعد بن cمد ا>صÒT و¿ بن هارون ا>سمسار وcمد بن جعفر ا�قاق. قال )x(]«تا}
و�ت سنة ست وأر�عA وثالث مائة. ومات سنة إحدى وثالثA  :سأBه عن �و�ه فقال

  .- Eه اهللا تعاCر- وأر�ع مائة 
ooo - ارث بن أiاO.مد بن أ@  أسامةc ه: حارث بنVأسامة قال ا}طيب � تار. 

ي بن ا>سائب بن شماس بن حنظلة بن ��ر بن دبن يزKد بن ع )!(ر]زاه[اسم أ@ أسامة  :وقال
 ا�ارث بن ما>ك بن حنظلة بن ما>ك بن زKد مناة بن تميم. قال سمع ¿ بن �صم وKزKد بن

هارون وعبد ا>وهاب بن عطاء وأبا اÌh هاشم بن القاسم وروح بن عبادة وcمد بن عمر 
ا>واقدي وRاعة. روى عنه أبو ب�ر بن أ@ ا�نيا وcمد بن جرKر الطaي وcمد بن خلف 

و�لغ من  :قال )"(.]ومائ�A[اث�تA وثمانA مات سنة  :وو»يع وRاعة سماهم. قال ا}طيب
  عA سنة.العمر ستاً و�س

oop- .مد ا}الل يعرف  حسن بن ا>اللc ه: حسن بن ¿ أبوVقال ا}طيب � تار
با�لوا�. سمع يزKد بن هارون وعبد ا>رزاق بن همام وعبد اهللا وأبا أسامة وزKد بن ا�باب وأبا 

 ùmمد بن عcيل وعفان بن �سلم وãhمد بن إسماعيل ا خاري بن �صم اc الطباع. روى عنه
ôو�سلم بن إبراهيم ا�ر)u(  اعة سماهم ا}طيبRة اهللا عليهم-وEر-.  

  أصحاب أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 
oot - iس[اY[)�( .األحوص Oه بن أVا� :فقال ،ذكره ا}طيب � تار]سA[ )�(  بن

[ا�سA ح �وÆ عروة بن �سعود اÐق� عمر بن أ@ األحوص إبراهيم بن عمر بن عفيف بن صال
عن أبيه عن وç�K أبا عبد اهللا من أهل ا>كوفة. س�ن بغداد وحدث بها  )�( أبا عبد اهللا]

أEد بن عبد اهللا بن يو~س وRاعة. روى عنه أبو ب�ر ا>شافO وعثمان بن أ@ شmبة و`ن ثقة. 
  ها.مات سنة ثالث مائة ببغداد وEل إC ا>كوفة ودفن ب :قال

  � هذه ا�سانيد. - رEه اهللا تعاC- أصحاب أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 
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oox - .ه: وروى حديثاً بإسناده عنه  حسن بن غياثVجار � تارhذكره ا�افظ ابن ا

اإلمام أ@ عن اBمتام ¡  بن القاسم عن cمد بن عباس عن cمد بن �و¥ ا�لودي عن 
جاء رجل من األنصار إC  :قال - رq اهللا عنهما- ر بن عبد اهللا األنصاري جابعن حنيفة 

 ghما رزقت و�اً قط وال و� !يا رسول اهللا :فقال - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- ا£.  Cا�ديث إ
  آخره. وقد �ر � أول ا>كتاب.

ooz - سن بن ا:صباحiه فقال اVار. ذكره ا}طيب � تارûن بن ا�س :أبو ¿ ال
ا>صباح أبو ¿ الûار سمع سفيان بن عيmنة ومعن بن عùm وأبا معاوKة ا>KÌر وحجاج بن 
cمد وأبا عبد ا>رEن ا�قري. روى عنه cمد بن إسماعيل ا خاري وcمد بن إسحاق 
ا>صا�ê و�براهيم ا�رô وعبد اهللا بن أEد بن حنبل وأبو إسماعيل الÙمذي وهو آخر من 

  .)x(حا�«ا�عن حدث 
 Tاإلمام عن أصحاب اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي ا>كث

  .-رEه اهللا تعاC-مات سنة �سع وأر�عA ومائ�A  :أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. قال ا}طيب
oo} - سن بن عرفةiد العبدي. قال ا}طيبيبن  اKسمع إسماعيل بن عياش  :)!(ز

م بن lشT و�سماعيل بن علية يا�بارك وعùm بن يو~س و�روان بن شجاع وهشوعبد اهللا بن 
حفص بن غياث وأبو ب�ر بن عياش و¡  بن سليم. روى عنه  :منهم ،وأبا حفص األبار وRاعة

  عبد اهللا بن أEد بن حنبل وعبد اهللا بن ناجية وRاعة. 
رفة وسئل Kم تعد من سمعت ا�سن بن ع :قال أEد بن cمد بن حكيم :قال ا}طيب

Aي. قال ا}طيب قال ا�سن بن  :قال ؟ا>س�Tمائة وع� >م يبلغ أحد من أهل العلم هذا ا>سن غ
و� ا>شافO و�l بن ا�ارث وخلف بن هشام وا�سن بن عرفة سنة NسA ومائة.  :cمد ا}الل

Aع ومائ��مات خلف بن هشام و ،ومات �l سنة سبع وع�Kن ومائ�A، ومات ا>شافO سنة أر
  ع وNسA ومائ�A.بسنة �سع وع�Kن ومائ�A. ومات ا�سن بن عرفة سنة س

oo~ - بن شاكر Yبن عبد اهللا بن شاكر. قال ا}طيب هو أبو ¿  حس Aوهو حس
إبراهيم بن ا�نذر وcمد بن مهران وcمد بن رميح ا�قري عن ا>سمرقندي س�ن بغداد وحدث 
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القواس وأEد بن حفص بن عبد اهللا اmhسابوري وغTهم. روى عنه  )x(وcمد بن عمر بن عون

ن  :قال ا}طيب .cمد بن سليمان ا اغندي وcمد بن ö" ا�وري وأبو ب�ر ا>شافO وغTهم
  .-رEه اهللا تعاC-¿ األصبها�. مات سنة ثالث وثمانA ومائ�A  )!(�وÆ داؤد بن

op� - بن إسماعيل Yبن إسماعيل :قال ا}طيب ا�حا�«. حس Aمد بن  هو حسc]بن
ا�حا�«. سمع يوسف بن �و¥ القطان  )"( ]بgا>ض[سعيد بن أبان أبو عبد اهللا القاq   اسماعيل بن]

وعمرو بن ¿ الفالس  )u( صباح]ا>[وأبا هشام ا>رفا¶ وKعقوب بن إبراهيم ا�ورø وا�سن بن 
 وزKاد بن أيوب وخلقاً من هذه الطبقة. ôارحبن إسماعيل ا� cمد :وcمد بن ا�ثç وRاعة منهم

سمعت ا�سA بن  : وcمد بن ا�ظفر قال: قال cمد بن أEد@وروى عنه cمد بن عمر ا�عا
  إسماعيل ا�حا�« يقول: و�ت سنة Nس وثالثA ومائ�A. ومات سنة ثالثA وثالث مائة.

opf - بن جعفر Yا>سلما[ حسï[)�( ه وقالذكرVه ا}طيب � تار: ]حسA[ )²( 
. سمع أبا سعيد ïبن جعفر بن cمد بن جعفر بن داؤد بن ا�سن أبو عبد اهللا ا>سلما

وأبا حفص بن ا>زKات و¿ بن cمد بن >ؤ>ؤ وأبا ب�ر األبهري وأبا ا�سن  )ø[ )ºرا�[
ً كتبت عنه ن ثقة مأ�و :ا�ارقط� وأبا حفص بن شاهA. قال ا}طيب مات سنة ست  .نا

  .- رEه اهللا تعاC- وأر�عA وأر�ع مائة 
opk - .ثsبن حر Yث بن ا�سن حسKبن حر Aه: حسVبن ثابت  قال ا}طيب � تار

بن أ@ حازم والفضل العزKز عبد عن �روزي. قدم بغداد حاجاً وحدث بها )À(أبو عمارة ،بن عطية
خاري و�سلم بن ا�جاج. ومات سنة أر�ع بن �و¥ ا>سmنا�. روى عنه cمد بن إسماعيل ا 

 Aومائ� Aع�  .- رEه اهللا تعاC- وأر
أصحاب أ@ عن الفضل بن �و¥ ا>سmنا� وغTه عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- اإلمام أ@ حنيفة عن حنيفة 
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opo- بن حسن Yمن أهل أبو عبد اهللا ،بن عطية بن سعد بن جنادة حس Òالعو 

سمع سما�ً كثTاً قدم بغداد فو>وه قضاء  :: قال cمد بن سعد)x(ا>كوفة. قال ا}طيب � تارVه
ا>�قية بعد حفص بن غياث ثم نقل من ا>�قية إC عسكر ا�هدي � خالفة هارون ثم عزل. 

  .-رEه اهللا تعاA-C ومائ�A تث�ابغداد ح� مات سنة إحدى وبثم نزل  :قال
opp - _ بن Yمد بن جعفر حسc ا>صيمري صاحب مناقب  ،بن qأبو عبد اهللا القا
. قال ا}طيب � تارVه: س�ن بغداد و`ن أحد الفقهاء ا�ذكورKن من -رEه اهللا-أ@ حنيفة 

و& القضاء با�دائن أوًال ثم و& القضاء � آخره بر�ع  ،جيد اhظر ،فقهاء العراق حسن العبارة
وأ@ ب�ر بن  )!(أ@ ب�ر ا�فيد ا�رجا�عن وحدث  .و>م يزل يتق"ه إC حA وفاتها>كرخ 

شاذان وأ@ حفص بن شاهA وغTه. قال ا}طيب � تارVه: كتبت عنه و`ن صدوقاً. مات سنة 
  .-رEه اهللا تعاC-ست وثالثA وأر�ع مائة. و�و�ه سنة إحدى وNسA وثالث مائة 

opt- بن يوسف Yسiعن أبو ¿ ا�دي�. حدث ببغداد  ،ا."ö هاشم بن  
opx- ]سنiحدث  ،بن ¿ بن يوسف )"( ]ا .ÒTمد بن عن أبو ¿ ا>صc د بنEأ

هارون ا}الل. قال ا}طيب � تارVه: سمع منه cمد بن العباس بن الفرات وغTه. مات سنة 
Aومائ� Aوثالث مائة. و�و�ه � سنة ثمان AسNو Aاث�ت.  

opz - بن  *يد بن ا:ر�يع]Eاهللا ئذبن �سحيم د بن ما>ك بن ي[ )u(  أبو ا�سن ا>لخ�
بن lشT وحفص بن غياث  )�(هشامعن ا>كوÒ. قال ا}طيب � تارVه: قدم بغداد وحدث 

وغTهم. روى عنه ا اغندي و�براهيم بن Eاد القاq  )²( ]مةاس[أو�صعب بن ا�قدام وEاد بن 
  ن إسماعيل ا�حا�«.وا�سA ب

op} - بن عبد اهللا Yد بن  حسEنا�س[بن أ،[)º(  أبو الفرج ا�قري يعرف] أ@ بابن
أ@ ب�ر ا>شافO وحبيب بن ا�سن القزاز وابن عن قال ا}طيب � تارVه: حدث  )À(]عالنة
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 :ا}طيب ما>ك القطيO وcمد بن عبد اهللا األبهري وcمد بن ا�ظفر وأ@ ب�ر بن شاذان. قال

  .-رEه اهللا تعاC-ومات سنة ع�Kن وأر�ع مائة  .كتبت عنه و`ن سماعه صحيحاً 
op~ - ]*[اد)x( ه: قدم  ،بن معقل بن ^مدVسابوري. قال ا}طيب � تارmhأبو الفضل ا

روى عنه cمد  .بن حفص بن عبد اهللا وأEد بن cمد بن ن� )!(]Eدأ[عن بغداد وحدث بها 
  وما علمت منه إال خTاً. بن ö". قال

ot� - م بن عبد اهللا�iا، ýه: فقال ح�م بن  .)"(أبو مطيع ا لVذكره ا}طيب � تار
و��ر بن  هشام بن حسانعن بن عبد ا>رEن أبو مطيع ا لý. حدث  )u(]سلمة[�عبد اهللا بن 

وأ@ حنيفة  ان و�üائيل بن يو~سمهطخنmس وعباد بن كثT وعبد اهللا بن عون و�براهيم بن 
  وما>ك بن أ~س وسفيان اÐوري. روى عنه أEد بن منيع وRاعة من أهل خراسان. 

ً با>رأي وو& قضاء بلخ وقدم بغداد غT �رة وحدث بها.  :قال ا}طيب و`ن فقيهاً بصTا
قدمت بغداد مع  :و`ن من تالمذة أ@ مطيع قال )�(ق]Kرز[أ@ القاسم بن عن وروى بإسناده 

فاستقبله أبو يوسف ونزل عن دابته وأخذ بيده فدخال ا�سجد وأخذا � ا�ناظرة.  أ@ مطيع
أبو مطيع ا لý . ا�نة R fيع أهل ا�نيا. مات سنة �سع و�سعA  :وقال: قال ابن ا�بارك

وقال و& القضاء وعمره  .وهو ابن أر�ع وثمانA سنة :. قال: قال ابنه- رEه اهللا تعاC- ومائة 
  ة سنة.ست ع�
otf- Yسiبن ا Yه وقال حسVبن  :األنطا?. ذكره ا}طيب � تار Aبن حس Aحس

يعرف بابن ا>صابوì قدم  :. قال)²(تغور ا>شامأبو عبد اهللا األنطا? قاE،  qيد بن عبد ا>رEن
بن عياش ا>ر�« وcمد بن  )º(ديا�غTة وcEمد بن د أEد بن يأ@ Eعن بغداد وحدث بها 

سليمان. روى عنه أبو ب�ر ا>شافO وا�ارقط� وأبو حفص بن شاهA. مات سنة �سع ع�ة 
  واهللا أعلم. -رEه اهللا تعاC-وثالث مائة 
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  باب ا>اء
otk- مة بن ثابتsاهللا عنه-األنصاري  خز qه-رVقال ا خاري � تار .)x( :حدثنا 

خزKمة هو  :عمه قالعن خزKمة عمارة بن عن ابن شهاب عن يو~س عن ا>ليث عن عبد اهللا 
  شهادته lشهادة رجلA. -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-ا6ي أجاز رسول اهللا 

رq - طالب  نه قتل بصفA مع أمT ا�ؤمنA ¿ بن أ@إ :يقول أضعف عباد اهللا: قيل
  .- اهللا عنهما

  فصل 
  � ذكر من روى عنه اإلمام أبو حنيفة.

oto - .بن علقمة �خا� بن علقمة ا4مدا�. قال  :ري � تارVه فقالذكره ا خا خا
سمع عبد خT وسمع منه زائدة  :وقال .وهو وهم :قال .ما>ك بن عرفطة :ا خاري: قال شعبة

  خا� بن علقمة و�رة ما>ك بن عرفطة. :وقال: قال أبو عوانة �رة .وKÏك )!( ]�سعر[و
f روي عنه اإلمام أبو حنيفةKا>لفظ ا>صحيح وا�فظ يقول أضعف عباد اهللا: و 

  واإلتقان � هذه ا�سانيد.
otp- .بن سعيد �ذكره ا خاري � تارVه فقال خا� بن سعيد ا>كوÒ �وÆ ابن  خا

عن منصور عن سفيان عن ثم قال ا خاري: قال ¡  بن سعيد  ،-رq اهللا عنه-�سعود 
  مر ثم تر»ه. أن ابن �سعود ن �Âب نãيذ اB )"(خا� بن سعيدعن إبراهيم 

  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
ott - د كذا ذكره ا خاري �  :أبو عون. وقال بعضهم خصيف بن عبد ا:ر*نKابن يز

سمع سعيد بن جبT و�اهداً. روى عنه اÐوري و�üائيل كناه cمد بن cمد بن  :ثم قال .تارVه
مات سنة سبع  :فقال .خصيف بن عبد ا>رEن أ@ عونعن بن lشu(  T( ]عتاب[عن د عبي

  . )u( معاوKة]�وÆ [وثالثA ومائة. قال ا خاري � تارVه: 
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  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

otx- .بن عبيد �ن واضح أنه سمع ¡  ب حدثنا :ذكره ا خاري � تارVه وقال خا
  أبيه.عن  )x(برKدةنه سمع عبد اهللا بن إخا� بن عبيد يقول: 

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
otz- بن عراك �  بن ما>ك. يروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد. خا

  فصل
  � هذه ا�سانيد� ذكر أصحاب اإلمام أO حنيفة ا<ين رووا عنه 

ot}- بن عبد اهللا ��وÆ �زKنة سمع  :ا>واسطي. ذكره ا خاري � تارVه فقال خا
  ا�غTة. 

وسماع  )!(عطاء بن ا>سائب ال أج+ه.عن ¿ سماع خا�  :قال ا خاري � تارVه: قال
  عطاء صحيح. عن Eاد بن زKد 

أبو أEد  :وقيل ،رEن بن يزKد أبو ا4يثمعبد ا>بن وقال ا}طيب � تارVه: خا� بن عبد اهللا 
ا>واسطي الطحان �وÆ �زKنة سمع بيان بن �l ومغTة بن مقسم وحصA بن عبد ا>رEن وداؤد بن 
أ@ هند وسهيل بن أ@ صالح. روى عنه و»يع بن ا�راح وعبد ا>رEن بن مهدي وعفان بن �سلم 

سمعت الطaا� يقول: سمعت عبد  :افظ قالأبو نعيم ا� أخaناوRاعة سماهم ا}طيب. ثم قال 
 Aد بن حنبل يقول: سمعت أ@ يقول: خا� بن عبد اهللا ا>واسطي من أفاضل ا�سلمEاهللا بن أ

و� خا� بن عبد اهللا  :وقال .اشÙى نفسه أر�ع �رات وتصدق بوزن نفسه أر�ع �رات فضة
خليفة بن عن وروى ا}طيب  ا>واسطي سنة ست ع�ة ومائة. ومات سنة �سع و�سعA ومائة.

  .- رEه اهللا تعاC- خياط أنه مات سنة اث�تA وثمانA ومائة 
 Tاهللا عنه-اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي ا>كث qر-  �

  .-رq اهللا عنه-هذه ا�سانيد وهو من شيوخ اإلمام أEد بن حنبل 
ot~ - بن خداش �أبو  ،: خا� بن خداش بن عجالن)"(ارVهقال ا}طيب � ت .خا
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عن ا4يثم ا�هلg �وÆ آل ا�هلب بن أ@ صفرة من أهل ا �ة س�ن بغداد وحدث بها 

ما>ك بن أ~س وا�غTة بن عبد ا>رEن ومهدي بن ميمون وEاد بن زKد وأ@ عوانة وصالح 
وع�Kن  )x(نة ثالثمات س :ا�ري. روى عنه أEد بن حنبل وRاعة سماهم ا}طيب ثم قال

 Aومائ� -Cه اهللا تعاEر -.  
أصحابه عن اإلمام أ@ حنيفة قليًال وKروي عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي 

  .-رq اهللا عنهم-كثTاً � هذه ا�سانيد وهو من شيوخ اإلمام أEد بن حنبل 
ox� - .بن سليمان �يمان األنصاري ثم خا� بن سل :فقال )!(ذكره ا}طيب � تارVه خا

خا� بن سليمان بن عبد اهللا بن خا�  حدثناcمد بن طلحة  حدثناcمد بن إسماعيل  حدثنا :قال
  ا�ديث. .يوم أحد )"(اختلف - رq اهللا عنه- جده أن أبا دجانة عن أبيه عن بن سماك بن خرشة 

رEه -حنيفة  اإلمام أ@عن يقول أضعف عباد اهللا: فإذا هو شيخ شيخ ا خاري وهو يروي 
  � هذه ا�سانيد. -اهللا

oxf - بن صاعد بن برام خلف بن خليفة، Oد األشجEذكره ا خاري �  .أبو أ
رأى عمرو بن حرKث ا>صحا@ وهو ابن ست س�A. مات ببغداد سنة إحدى  :قال )u(تارVه

إC واسط ثم  ن أول أ�ره با>كوفة ثم انتقل :وثمانA ومائة وهو ابن مائة سنة وسنة. ثم قال
  انتقل إC بغداد. 

وقال ا}طيب � تارVه: سمع cارب بن دثار وأبا ما>ك األشجO والعالء بن ا�سيب. 
وروى عنه هشيم بن lشT وKüج بن اhعمان و�براهيم بن أ@ العباس وقتmبة بن سعيد وRاعة 

   .)�(سماهم ا}طيب
اإلمام أ@ عن خاري و�سلم وKروي يقول أضعف عباد اهللا: فإذا هو من شيوخ شيوخ ا 

  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا- حنيفة 
oxk - صعبأبو ا�جاج ا}راسا� ا>ضبO. ذكره ا خاري �  ،خارجة بن 

عنه زKد بن أسلم. تر»ه و»يع و`ن يد>س عنه. قال ا خاري � تارVه:  :تارVه وقال
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عرف]   غTه.عن صحيح حديثه )x( [اليُ

  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن اهللا: وهو يروي  يقول أضعف عباد
oxo - ه خارجة بن عبد اهللاVوقال)!(بن سعد بن أ@ وقاص. ذكره ا خاري � تار: 

  أبيه يعد � أهل ا�دينة.عن يروي 
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 

oxp - جاجiه اهللا - اإلمام أ@ حنيفة عن لماء يروي من كبار الع خاقان بن اEر
Cهذه ا�سانيد. - تعا �  

oxt- Yات من أصحاب أ@ حنيفة  خلف بن ياسKه اهللا-بن معاذ ا>زEعن يروي  -ر
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

oxx - ل ا:صفارsه: هو خالد ا>صفار :وقيل ،خوVا>صفار. وقال ا خاري � تار "Kأبو  ،خو
كناه  :قال .)"( ]يزقنالع[عمرو بن �رة وسماك بن حرب. يروي عنه عمرو عن م ا>كوÒ. روى �سل

  � هذه ا�سانيد. - رEه اهللا- اإلمام أ@ حنيفة عن وهو �ن يروي  )u( ع�] ا�Aحس[
oxz- بن عبد ا:ر*ن �سمع  :بن ب�T ا>سل�. ذكره ا خاري � تارVه وقال خا

  )²(بن عبد ا�لك وو»يع. )�(>و�د هشامسمع منه أبو ا .نافعاً 
  � هذه ا�سانيد واهللا أعلم. - رEه اهللا- اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي 

  فصل 
  � ذكر من بعدهم

ox} - بن صبيح �عن يروي  :� تارVه وقال ))À. ذكره ا}طيبº((ا}يال� ا>شاÑ خا
  ثور. روى عنه صفوان. 
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  � هذه ا�سانيد. - رEه اهللا تعاC- أصحاب أ@ حنيفة عن ضعف عباد اهللا: وهو يروي يقول أ
ox~-  gبن خ �هو قاE qص سمع  :. ذكره ا خاري � تارVه فقال)x( ]ا:ÂÃ[خا

   بن حرب. )!([cمد]
يقول أضعف عباد اهللا: هو جد أEد بن cمد بن خا� بن خ« ا>Û¶ صاحب ا�سند 

رq -أ@ حنيفة عن cمد بن خا� ا>وهg صاحب اإلمام أ@ حنيفة عن وKروي أحاديثه اBاسع 
  .-اهللا عنهما

oz� - .«¬ ه خالد بنVسمع �سعر )"(قال ا خاري � تار Òمد كوc خالد بن ¡  أبو :
 .Aباً من ثالث ع�ة ومائ�Kوري س�ن �كة ومات بها قرÐو ا  

  أصحاب أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي
ozf - ه: خلف بن هشام بن ثعلب قال خلف بن هشامVا�قري. قال ا}طيب � تار: 

أبو cمد الûار ا�قري. سمع ما>ك بن أ~س وEاد  )u([غراب]خلف بن هشام بن طالب بن  :وKقال
روى عنه عباس ا�وري وcمد بن وخا� بن عبد اهللا وأبا شهاب ا�ناط.  )�( ]ة[معاوKبن زKد وأبا 

مات سنة  .ا�هم وأEد بن أ@ خيثمة و�براهيم ا�رô وأبو ب�ر بن أ@ ا�نيا وأEد بن حنبل
 Aن ومائ�Kه اهللا-�سع وع�Eر-.  

  أصحاب أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 
ozk - بن عبد اهللا �: هو من أهل )²(ا خاري � تارVه أبو ¿ ا}ا�ي. قال خا

ً من ا�ديث وقدم بغداد � أيام أ@ إسحاق  هراة تفقه بها وسمع ا�ديث و`ن يفهم طرفا
وروى عنه هبة اهللا بن ا�بارك وتوجه إC ا �ة  .وتفقه عليه وسمع من شيوخ ذ>ك ا>وقت

  .- رEه اهللا تعاC- فأدر»ه أجله 
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  باب ا�ال
ozo - jاهللا عنه-بن العوام  داؤد بن ا:ز� qبن العوام. -ر T�  أخ عبد اهللا بن ا>ز

 ghأم ال. -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-. ذكر � هذه ا�سانيد واختلفوا هل رأى ا  

  فصل 
  � ذكر أصحاب اإلمام أO حنيفة ا<ين رووا عنه � هذه ا�سانيد

ozp - jه: مات ق .أبو سليمان الطا� زاهد هذه األمة ،داؤد بن نصVال ا خاري � تار
مات إüائيل وداؤد الطا� � أيام وأنا  :)x( ]داؤد وب[أوقال  :وقال ا خاري: قال £ ¿ .بعد اÐوري

  مات سنة س�A ومائة.  :وقال أبو نعيم :قال .با>كوفة
عبد  )!([cمد بن]وقال ا}طيب � تارVه: سمع عبد ا�لك بن عمT وسليمان األعمش و

Eا>ر .Aن بن أ@ �1. وروى عنه إسماعيل بن علية و�صعب بن ا�قدام وأبو نعيم الفضل بن دك  
قال ا}طيب و`ن داؤد �ن اشتغل بالعلم ودرس الفقه وتفقه ثم اختار بعد ذ>ك العزلة وآثر 

   .االنفراد وا}لوة و>زم العبادة واجتهد فيها إC آخر عمره
و`ن داؤد الطا� �ن علم وتفقه و`ن Vتلف إC أ@  :قال ¿ بن ا�دي� :قال ا}طيب

وأخذ حصاة يوماً فخذف بها إ~ساناً فقال . يع� أبا  :قال ،)۲([نفد � ذ>ك ا>Ûم]حنيفة ح� 
فاختلف بعد ذ>ك سنة ال Âسأل وال �يب  :قد طال >سانك وطالت يدك قال !يا أبا سليمان :حنيفة

>م ي�ن  :وقال .C كتبه فغرقها � الفرات ثم أقبل f العبادةفلما علم أنه يصa بما عزم عمد إ
وقد أطنب ا}طيب وغTه �  ،� حلقة أ@ حنيفة أرفع صوتاً من داؤد الطا� ثم إنه تزهد واع4Lم

  .-رEة اهللا عليه-ذكر فضائله 
  سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: و�نه من أجالء أصحاب أ@ حنيفة يروي عنه ا>كثT � هذه ا�

ozt-  داؤد بن Oالعطار )"( ]عبد ا:ر*ن[أ Çه:  ،ا�Vأبو سليمان. قال ا خاري � تار
  سمع ابن جرKج وابن خثيم. روى عنه ابن ا�بارك وابن يو~س.
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- اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة وKروي هو 

  انيد.أيضاً � هذه ا�س -رq اهللا عنهما
ozx- ه .داؤد بن ا:ز�رقانVذكره ا خاري � تار)x( داؤد بن أ@ هند. عن يروي  :وقال

   ا �ي.Tش� قوقال � ترRة داؤد بن أ@ هند اسم أ@ هند دينار �وÆ ب
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن نه مع جاللة قدره وتقدمه يروي �يقول أضعف عباد اهللا: و

ozz - داؤد ب.aه ن ا�حVه فقال داؤد  )۱(ذكره ا خاري � تارVسوء. وذكره ا}طيب � تارl
بن ا�حa بن قحذم بن سليمان بن ذكوان أبو سليمان الطا� ا �ي نزل بغداد وحدث بها عن شعبة 

Eاد ومقاتل بن سليمان و�سماعيل بن )!([بن]وEاد بن سلمة وهمام بن ¡  وصالح ا�ري وا4يثم 
د اهللا ي وcمد بن إسحاق ا>صا�ê وcمد بن عبAش وهياج بن lسطام. روى عنه cمد بن ا�سعيا

  أ@ أسامة وغTهم.  )"([�كرم بن الûاز وا�ارث بن]ا�نادي وا�سن بن يزKد ا�صاص وا�سن بن 
سمعت ¡  بن معA وذكر داؤد بن ا�حa فأحسن عليه  :قال ا}طيب عن ا�وري أنه قال

ÐاT{وقال .ناء وذكره با:  .Aمات ببغداد سنة ست ومائ�  
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي 

  فصل 
  -ر*هم اهللا-� ذكر من بعدهم من ا�شايخ 

oz} - .Äه داؤد بن رشيد ا>وارزVقال ا}طيب � تار)u( ُديْ شَ : داؤد بن ر  Æأبو الفضل �و
هاشم خوارزÑ بغدادي ا�ار. سمع أبا ا�ليح ا>رø و�سماعيل بن جعفر ا�د� وا>و�د بن �سلم  ب�

و�سماعيل بن علية وRاعة سماهم ا}طيب. وروى عنه Rاعة  ،م بن lشTثيوشعيب بن إسحاق وه
  .- هللارEه ا- مات سنة �سع وثالثA ومائ�A  .. قال ا}طيب ن ¡  بن معA يوثقه)�(من ا>كبار

-أ@ حنيفة عن أصحاب اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي 
Cه اهللا تعاEهذه ا�سانيد. -ر �  
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oz~- هو أخو إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم األسدي ا �ي  .داؤد بن علية

  وعلية أمهما ~سبا إ�ها.
رq -اإلمام أ@ حنيفة عن نيفة أصحاب أ@ حعن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 

  � هذه ا�سانيد. -اهللا عنه
o}� - .ه داؤد ا:سمسارVقال ا}طيب � تار)x( هو داؤد بن نوح أبو سليمان ا�عروف :

عبد ا>وارث بن سعيد وEاد بن زKد. وروى عنه cمد بن إسحاق ا>صا�ê عن با>سمسار. حدث 
  .-رEه اهللا تعاK-Cن ومائ�A وا�ارث بن أ@ أسامة. مات سنة ثمان وع�

اإلمام أ@ عن أصحاب اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي 
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا تعاC- حنيفة 

  باب ا<ال
o}f- اهللا عنه- أبو ذر qه: إ .-رVسمه جندب بن جنادة الغفاري. قال ا خاري � تار

�وهو حجازي. وروى أبو  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-وهاجر إC اgh  .ذةمات � زمن عثمان با>ر
 ghا Cاعة بإسناده إR � مذيÙال ùmما أظلت  :أنه قال -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-ع

ا}Ìاء وال أقلت الغaاء من ذي 4جة أصدق وال أو¬ من أ@ ذر أشبه عùm بن �رKم. وقال 
  فاعرفوه .. ،نعم :فقال ،. يا رسول اهللا أفنعرف ذ>ك .�اسد  :عمر بن ا}طاب

o}k - سأل أبا حنيفة. القاص )!(العمرا5 ذرÂ وسألت أم أ@ حنيفة  ،ن إذا سئل عن �سئلة
فسأ. أبو  ،ال أرKد ا�واب إال عن ذر القاص فذهب بها إ�ه :أبا حنيفة عن �سئلة فأجابها فقالت

أجيبها فعلمه أبو حنيفة ا�واب فأجابها به. روى عنه اإلمام أبو  علم� ا�واب ح� :فقال ،حنيفة
  حنيفة � هذه ا�سانيد.

o}o - ادsيروي  ذر بن ز AابعBلة اR بن أ@ طالب عن ا�د�. من ¿ Aا�ؤمن Tأم - qر
  .- اهللا عنه

أمT عن يقول أضعف عباد اهللا: وقد روى عنه اإلمام أبوحنيفة حديثاً واحداً وهو يروKه 
اBائب  :أنه قال - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-اgh عن ا�ؤمنA ¿ بن أ@ طالب كرم اهللا وجهه 
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  وقد �ر � ا�سانيد. .من ا6نب كمن ال ذنب .

o}p - لÅ مد بن عمر ا}فاف أبو القاسم. قال ا�افظ ابن  ذاكر بنc بن Aبن ا�س
مر بن أ@ طالب بن أ@ طاهر جارنا بالظفرKة أسمعه أخوه اhجار � تارVه: هو أبو القاسم بن أ@ ع

أبو ب�ر ا�بارك بن �ل � صغره إC أن كa وتلA به فسمع من أ@ cمد سعد اهللا بن ¿ بن 
ا�سA وأ@ سعد أEد بن عبد ا�بار بن أEد ا>صÒT وأ@ طالب عبد القادر بن cمد بن يوسف 

 ا� بن أEد وأ@ ¿ ا�سن بن cمد بن إسحاق وأ@ ب�ر cمد بن عبد ا وأ@ عبد اهللا cمد بن
أEد بن ا�سA وأ@ القاسم إسماعيل بن أEد بن عمر ا>سمرقندي وأ@ ب�ر cمد بن عبد ا ا� 
بن cمد األنصاري و`ن أمياً ال ¡سن ا>كتابة ديناً يأ�ل من كسب يده. و� سنة Nس مائة ومات 

 AسNس مائة � رجب.سنة إحدى وNو  
عنه Rاعة صاحب أستاذ ا�ار م% ا�ين يوسف بن  حدثLيقول أضعف عباد اهللا: وقد 

aن ا�وزي و�براهيم بن ا�Eعبد ا>ر)x( .همTوغ Aوسف بن ¿ بن ا�سKمد بن ا>سباك وcو  

  باب ا:راء
o}t- ا�د�. روى رافع بن خديج ïاألنصاري األو Fا خاري �  أبو عبد اهللا ا�ار

عبد  أخaنا :)!( ]نعيم[تارVه بإسناده إC سا>م أنه مات � زمن معاوKة. قال ا خاري: قال £ 
ص1 اهللا -اgh عن أبيه عن ابن رافع بن خديج عن عتبة بن �سلم  )"( ]ن[عالعزKز بن cمد 
  أسفروا با>صبح. :أنه قال -عليه وآ. وسلم

o}x- بن حراش Çر� Òا>كو áãعمر وحذيفة كذا ذكره ا خاري � عن . روى الع
سعيد  أخaنا :يروي عنه منصور وعبد ا�لك بن عمT. قال ا خاري: قال أبو نعيم :وقال ،تارVه

�  )u( زKد]بن [رأيت ر�O بن حراش رجًال أعور ص1 عليه عبد ا�ميد  : قالعáãال Rيلبن 
  والية عمر بن عبد العزKز.

بن عبد اهللا وذكر  )�( و]عمر[بن  )�( حس]ح[رVه: هو ر�O بن حراش بن وقال ا}طيب � تا
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عمر بن ا}طاب و¿ بن أ@ طالب وحذيفة بن ا�مان عن ~سبه إC عدنان العáã ا>كوÒ. روى 

. حدث عنه ا>شعg وعبد ا�لك بن عمT - رq اهللا عنهم-  Aْ َص وأ@ ب�رة وعمران بن حُ 
هو أخو �سعود ور�يع اب� حراش ورد  ،ك األشجO وغTهم. و`ن ثقةومنصور بن ا�عتمر وأبو ما>

  حذيفة و�عده.  � حياة )x( ]ةرّ �َ [غT ا�داين 
ر�O بن  :أ@ قال حدثE: Lد بن عبد اهللا العج«أقال أبو �سلم صالح بن  :)!(قال ا}طيب

ر�O بن حراش  :� قالئاا�دcمد نه >م ي�ذب قط. قال: قال ¿ بن إ :حراش تابO ثقة. وKقال
  .-رEه اهللا تعاC-مات سنة أر�ع ومائة 

o}z - ي�.  ر�يعة ا:رأيBآل ا�نكدر ا Æن فروخ �وEن واسم أ@ عبد ا>رEبن أ@ عبد ا>ر
وسفيان اÐوري  سمع أ~س بن ما>ك وا>سائب و�مة اBابعA من أهل ا�دينة. روى عنه ما>ك بن أ~س 

[ذكره  أخذ عنه ما>ك بن أ~س :قال .�ديث>لفقه وااً حافظاً ��`ن فقيهاً وشعبة وا>ليث وغTهم. و
 ،وال ا�سن :فقيل . ،أعلم من ر�يعة ا>رأيأحداً ما رأيت  :قال: قال سوار بن عبد اهللا )"(ا}طيب و]
  .- رEه اهللا تعاC- مات سنة ست وثالثA ومائة  :وال ا�سن وابن سKTن. قال :فقال ،وابن سKTن

  قول أضعف عباد اهللا: وقد حè عنه اإلمام أبو حنيفة حñية � هذه ا�سانيد.ي

  فصل 
  -ر*ه اهللا تعا)- � ذكر من روى عنه اإلمام أبو حنيفة 

o}} - uه .ر�اح ا:كوVذكره ا خاري � تار)u( روى عنه ابن ا�بارك و�براهيم بن �و¥. :وقال  
  اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي عنه 

o}~ - دsه فقال .ر�اح بن زVد ا>صنعا�. وقال  :ذكره ا خاري � تارKاح بن ز�ر
 Aسنة  )�( ]ومائة[إبراهيم بن خا� مات سنة سبع وثمان Aه اهللا - وهو ابن إحدى وثمانEر

Cروى عنه ابن ا�بارك.- تعا .  
  ه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: هو �ن يروي عن
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o~� - ةaه ر�يع بن سVبن معبد ا�ه�. قال ا خاري � تار)x(عنه  روى .: سمع أباه

  ا>زهري وا>ليث بن سعد وابناه عبد العزKز وعبد ا�لك وعبد العزKز بن عمر وعمرو بن أ@ عمرو.
شيوخ اإلمام أ@ حنيفة يقول أضعف عباد اهللا: هو من كبار اBابعA يروي عنه بعض 

  � هذه ا�سانيد.

  فصل 
  من روى عن اإلمام أO حنيفة � هذه ا�سانيد �

o~f - سCه .ر�يع بن يوVيع )!(أبو الفضل حاجب ا�نصور. قال ا}طيب � تار�: ن ا>ر
حاجب ا�نصور ثم صار وزKره ثم حجب ا�هدي وهو ا6ي بايع ا�هدي وخلع عùm بن �و¥ 

األمA  اً ا�خلوع وابنه عباس بن الفضل حجب cمد اً فضل بن ا>ر�يع حجب هارون وcمدوو�ه ال
فعباس بن الفضل بن ا>ر�يع حاجب ابن حاجب ابن حاجب ومات ا>ر�يع �  :وقال ا}طيب .أيضاً 

  .- رEه اهللا تعاC- أول سنة سبعA ومائة 
  ا�سانيد. اإلمام أ@ حنيفة � هذهعن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 

o~k - ز بن ا�ارث رزق اهللا بن عبد ا:وهابKمي� ا�نب« ،بن عبد العزBمد اc أبو. 
بن  )"( ]دcم[قال ا�افظ ابن اhجار � تارVه: سمع من أبيه وعمه وأ@ عمر عبد ا>واحد بن 

وأ@ عبد ا�سن ¿ بن أEد بن عمر ا�ماu(  Ñ(وأ@[مهدي وأ@ ا�سA أEد بن cمد ا>واعظ 
وأ@ ¿ بن شاذان وRاعة. روى عنه أبو �سعود  ]اهللا أEد بن عبد اهللا بن ا�سA ا�حا�«

سليمان بن إبراهيم ا�افظ األصفها� وأمثا.. و� سنة أر�ع مائة ومات سنة ثمان وثمانA وأر�ع 
  .-رEه اهللا تعاC-مائة 

  

                                           
���   
��� �������۳/۲۳۹� 
�!�   ��"�� ����2۸/۴۱۲  ،۴۱۳� 
�X�   3 �+1’’ خ بغداد >"ميا�Kا�طبوع ۸۵/ ۲۲، ۲۱ا�ستفاد من ذيل تار Òمود’’، وc‘‘� 
�e�  �) ��4"�� ��"�� ����2 _�H 3 \�o$��4 \� �4 "iY � 



 xº" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 

  باب ا:زاي
o~o - د بن ثابتsاهللا -األنصاري  ز qه: أبو سعيد-عنهرVقال ا خاري � تار .،  
زKد بن ثابت عن روى ا خاري بإسناده  .أبو خارجة األنصاري ا}زرz ا�د� :وقيل

عجب أف[مقدمه ا�دينة  - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- اx(  gh([@]أنه أ®  - رq اهللا عنه- 
 :ع�ة سورة قال ع عليك بضغالم من ب� اhجار قرأ �ا أنزل اهللاهذا] )"([.فقيل  )!(]@

تعلم £ كتاب ا�هود فإ� ال آمن ا�هود f كتا@ فتعلمت �  :وقال £ ،فقرأت ،فاستقرأ�
. قال ا خاري: قال ابن عباس )u(نصف شهر ح� كنت أ�تب . إC ا�هود وأقرأ . إذا كتبت

مات سنة أر�ع  :¿هكذا ذهاب العلماء دفن ا�وم علم كثT. قال: قال  :يوم مات زKد
 AسNعنه- و Cاهللا تعا qر -.  

o~p - د بن حارثةsز  ghا Æاحيل بن عبد العزى �وÏ ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- بن-. 
ص1 اهللا عليه -قتل � عهد اgh  :نه من �ب من ا�من قالإ :: وKقال)u(قال ا خاري � تارVه

ما كنا نقول إال زKد بن cمد  :اده إC ابن عمر أنه قال. وروى ا خاري � اBارKخ بإسن-وآ. وسلم
﴿ :Cح� نزل قو. تعا � �﴾ )�( .  

o~t- _ د بنsبن ¿ بن أ@ طالب رضوان اهللا عليهم. قال ا خاري �  ز Aبن ا�س
أخ cمد  )²(هو[ا�سA أبيه. روى عنه عبد ا>رEن بن ا�ارث وKقال كنmته أبو عن تارVه: يروي 

  .-رq اهللا عنهم-]بن ¿ بن ا�سA بن ¿ 
رq -¿ عن يقول أضعف عباد اهللا: فضائله ومناقبه أجل من أن $# وقد أخa عنه 

نه ا>شهيد من ذرK� والقائم با�ق من و�ي إمام إ :f ما روى عنه واهللا أعلم قال -اهللا عنه
Aآخره - ا�جاهدين وقائد الغر ا�حجل Cاس�شهد � أيام هشام بن عبد ا�لك وقد  - ا�ديث إ

  لقيه أبو حنيفة وجرى بmنهما مقال ذكرناه � هذه ا�سانيد.
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o~x- د بن صوحانsه زVالعبدي. قال ا خاري � تار)x(شة. وقالÎ� ا}طيب �  : أبو

عمر عن فة. وروى صعصعة وسيحان اب� صوحان من عبد القmس نزل ا>كو و: هو أخ)!(تارVه
وروى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة األسدي  .-رq اهللا عنهما-بن ا}طاب و¿ بن أ@ طالب 
من أحب أن ينظر  :أنه قال -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-اgh عن وRاعة. روى ا}طيب بإسناده 

ت بعض وقد قطع :إC رجل سبقت بعض أعضائه إC ا�نة فلينظر إC زKد بن صوحان. قال
 :أعضائه � جهاده مع ا��»A وعمر بعد ذ>ك طوKًال ح� قتل يوم ا�مل سنة ست وثالثA فقال

  ال تغسلوا ع� دماً فإ� أخاصمهم يوم القيامة.
o~z- .د بن أسلمsه زVعمر بن ا}طاب العدوي )"(قال ا خاري � تار Æأبو أسامة �و :

زKد بن عبد  أخaنازKد بن إبراهيم بن ا�نذر  ناأخaالقرÁ. سمع ابن عمر. قال ا خاري: 
ا>رEن أنه توÒ � ا>سنة ال� استخلف فيها أبو جعفر � الع� األول من ذي ا�جة سنة ست 

  .-رEه اهللا تعاC-وثالثA ومائة 
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

  فصل 
حنيفة � هذه ا�سانيد من اZابعY وغjهم � ذكر من روى عنه اإلمام أبو 

  -ر£ اهللا عنهم-
o~}- سةKأن Oد بن أsه زVقال ا خاري � تار .Òا>كو)u( س�ن ا>رها من بالد :

  ا�زKرة. مات سنة أر�ع وع�Kن ومائة. وهو ابن ست وثالثA سنة.
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

o~~- ارثiد بن اsه فقال زVسمع إبراهيم :ذكره ا خاري � تار .Fد ا�ارKروى  .ز
  عنه منصور واÐوري.

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
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p��- د بن ا:و�دsيقول أضعف عباد اهللا: يروي ز .AابعBلة اR عنه اإلمام أبو  من

  سانيد.حنيفة � هذه ا�
p�f - اد بن عالقةsه زVقال ا خاري � تار .Òا>كو gعلÐا)x( كKÏ سمع أسامة بن :

  كنmته أبو ما>ك. :وا�غTة بن شعبة. سمع منه اÐوري وشعبة. قال: قال ابن معA اً وجرKر
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

p�k - ة�Kاد بن مsز Æا�د�. قال ا خاري: �و Áيعة القر� عبد اهللا بن عياش بن أ@ ر
سمع أ~س بن ما>ك �  :قال .ن عمر بن عبد العزKز يلزم زKاد بن أ@ زKاد :ما>ك قالعن 

زKاد عن أبو أسامة  أخaناابن وهب  أخaناعبد العزKز بن عمران عن ا�معة. قال ا خاري: و
  دخلت أنا وعبد اهللا بن أ@ طلحة f أ~س � ا>صالة. :بن أ@ زKاد �وÆ ابن عياش قال

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
p�o- .يبÈ اد بنsيروي  ز .Òمي� ا>كوBته أبو مع� اmه: كنVعن قال ا خاري � تار

  د طلحة بن ��ف.أنه مات بع) !(ابن أ@ الطيب عن ابن إدرÂس أبيه و�براهيم قال
  .-رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

p�p - .اد بن حديرsاد بن حدير األسدي زKه: زVة  )"(قال ا خاري � تارTأبو ا�غ Òا>كو
 :. سمع منه ا>شعg. قال ا خاري: قال �l بن ا��م- رq اهللا عنه-سمع عمر بن ا}طاب 

  زKاد بن حدير كنmته أبو عبد ا>رEن. :حفص بن Eيد قال حدثناب بن زKاد ا�طل حدثنا
  شيخه عنه � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي اإلمام أبو حنيفة 

p�t- .شKه زر بن حبVقال ا خاري � تار)u(م األسدي. سمع عمرKته أبو �رmبن  : كن
يم و�صم بن بهدلة وا>شعg وعùm بن �صم وعدي روى عنه إبراه .ا}طاب و¿ بن أ@ طالب

  بن ثابت وغTهم.
  شيوخه عنه � هذه ا�سانيد.عن  - رEه اهللا- يقول أضعف عباد اهللا: وKروي اإلمام أبو حنيفة 

p�x - .بن عدي jه ز�Vبن عدي أبو عدي  :فقال )�(ذكره ا خاري � تار T�ا>ز
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عن ~س بن ما>ك و�براهيم. قال: قال أEد بن سليمان ياÑ ا>كوÒ. سمع أاإل :ا� وKقالمدا4

. قال - رEه اهللا تعاC- مات با>ري سنة إحدى وثالثA ومائة  : األصبها��lA بن ا�س
ص1 اهللا عليه وآ. - أدر»ت ثمانية ع� من أصحاب cمد  :ا خاري: قال ز�T بن عدي

  أن ÂشÙي. >و �ف أحد منهم أن ÂشÙي �ماً بدرهم >م ¡سن - وسلم
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

p�z - د بن وهبsأبو سليمان ا4مدا� ا�ه�. سمع عمر بن ا}طاب وعبد اهللا بن  .ز
ص1 اهللا - رحلت إC اgh  :قال :: قال زKد بن وهب)x(. قال ا خاري- رq اهللا عنهما- �سعود 

يروي اإلمام أبو حنيفة عنه  .بض وأنا � الطرKق يقول أضعف عباد اهللافق - عليه وآ. وسلم
  � هذه ا�سانيد. - رq اهللا عنه- أ@ ذر عن 

p�} - د بن خليدةsشال زmهVقال ا خاري � تار .Òمد. )!(كري ا>كوc هو وا� :
gقال: قال ا>شع: Lد بن خليدة ال حدثKشزmهرم بن حيان العبدي وابن íكري أنه ل 

  . - رq اهللا عنه- �سعود 
رq -ابن �سعود عن شيوخه عن يقول أضعف عباد اهللا: يروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

  حديثاً � ا>سلم � هذه ا�سانيد. -اهللا عنه

  فصل 
  � ذكر أصحاب أO حنيفة ا<ين رووا عنه � هذه ا�سانيد

p�~ - .زائدة Oا بن أsه ز�رVن خا� أبو ¡  ا4مدا� : هو اب)"(قال ا خاري � تار
ا>كوÒ األعë. سمع ا>شعg وأبا إسحاق وسماك بن حرب. روى عنه اÐوري وو»يع وابنه ¡ . 

  .مات سنة ثمان وأر�عA ومائة :قال ا خاري: قال أبو نعيم
نه مع جاللة قدره وتقدمه و»ونه من شيوخ شيوخ صاحg إيقول أضعف عباد اهللا: 

  .-رq اهللا عنهم- ام أ@ حنيفة ا>كثT � هذه ا�سانيد اإلمعن ا>صحيحA يروي 
pf� - ةsبن معاو jبن خيثمة حبن حديج با�اء ا�ضمومة ابن ا>ر زه Tيل بن زه
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: سمع أبا إسحاق ا4مدا�. سمع منه ¡  )x(أبو خيثمة ا>كوÒ. قال ا خاري � تارVه ،ا�ع�
.Aبن آدم وأبو نعيم الفضل بن دك  

نه مع جاللة قدره � العلم و»ونه شيخ شيوخ ا خاري و�سلم �عباد اهللا: ويقول أضعف 
  من أصحاب اإلمام أ@ حنيفة وKروي عنه كثTاً � هذه ا�سانيد.

pff- ه: سمع عمر بن  زائدة بن قدامةVقال ا خاري � تار .Òق� ا>كوÐأبو ا>صلت ا
[حدث� ابن أ@ األسود  أخaنا خاري: قmس وأبا إسحاق ومنصوراً. سمع منه أبو أسامة. قال ا

أسمع  )!(ن�أرKد أن آG ا>كوفة  :عثمان بن زائدة ا>رازي قلت >سفيان أخaنابن داؤد �و¥] 
  إن أردت اBفسT فعنده.  :قال ،أبو ب�ر بن عياش :عليك بزائدة بن قدامة وابن عيmنة قلت :قال

�  - رEه اهللا- اإلمام أ@ حنيفة ن عيقول أضعف عباد اهللا: وهو مع هذه العلوم يروي 
  هذه ا�سانيد.

pfk - سليمان Oه: تَ سْ هُ وْ األيادي القُ  زافر بن أVسجستان. قال ا}طيب � تار qا� قا
�ث بن أ@ سليم و�üائيل عن  ن Vتلف إC ا>كوفة � اBجارة ثم انتقل إC بغداد وحدث بها

وعبد العزKز بن أ@  )"(�جاج وعبد ا�لك بن جرKجوسفيان اÐوري وما>ك بن أ~س وشعبة بن ا
اهللا وخلف بن تميم وعبد اهللا بن ا�راح وcمد بن مقاتل ا�روزي  )u(ديرواد. روى عنه يع1 بن عب

  و¡  بن معA وا�سن بن عرفة.
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 

pfo - بابزiد بن اs ا�س أبوA ي�Bا Òه .الع. ا>كوVسمع )�(قال ا خاري � تار :
ب. روى عنه عبد اهللا بن وهب ما>ك بن أ~س وما>ك بن مغول وسفيان اÐوري وشعبة وابن أ@ ذئ

  وKزKد بن هارون وأEد بن حنبل وأبو ب�ر بن أ@ شmبة و¡  ا�ما� وا�سن بن عرفة وأمثا4م.

أ@ حنيفة كثTاً � عن عف عباد اهللا: ومع جالBه و»ونه شيخ أEد وأمثا. يروي يقول أض
  هذه ا�سانيد وهو من شيوخ اإلمام أEد بن حنبل.

pfp - .بن سعيد jه فقال ز�Vذكره ا خاري � تار:  .Áبن سعيد ا4اش� القر T�ا>ز
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  وابن ا�بارك. )x(بن حازم عبيد اهللا بن برKدة وصفوان بن سليم. روى عنه جوaKعن روى 

  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي كثTاً 
pft- .العتيك Oا بن أsه ز�رVهو ابن ا�كيم. سمع أبا مع� )!(قال ا خاري � تار :

سليمان بن  عنوا>شعg وEاد. روى عنه هشيم وحسان بن حسان. قال ا خاري: روى أبو عوانة 
   ؟أهو أخوه أم ال قال ا خاري: ال أدري .أ@ مع�عن أ@ العتيك 

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- اإلمام أ@ حنيفة عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 

  فصل 
  -ر*هم اهللا تعا)-� ذكر من بعدهم من ا�شائخ 

pfx- .بن حرب jه زهVأبو خيثمة أصله من ~سا. مات  :فقال :)"(ذكره ا خاري � تار
ببغداد سنة أر�ع وثالثA ومائ�A. سمع ابن عيmنة و¡  القطان. وقال ا}طيب � تارVه: س�ن 

و�سماعيل بن علية وجرKر بن عبد ا�ميد  )lT)uشهيثم بن ابن عيmنة عن بغداد وحدث بها 
بن ا�راح. روى عنه cمد بن  وعبد اهللا بن إدرÂس وا>و�د بن �سلم وأ@ معاوKة ا>KÌر وو»يع

قال  .إسماعيل ا خاري و�سلم بن ا�جاج و�و¥ بن هارون وأبو ب�ر بن أ@ ا�نيا وRاعة
و� أ@ زهT بن حرب سنة س�A ومائة ومات سنة أر�ع وثالثA  :قال أEد بن زهT :ا}طيب

  .-رEه اهللا-ومائ�A وهو ابن أر�ع وسبعA سنة 
� هذه  -رq اهللا عنه-أصحاب اإلمام أ@ حنيفة عن : وهو يروي يقول أضعف عباد اهللا

  ا�سانيد وهو شيخ ا خاري و�سلم وأمثا4ما.
pfz- ي أبو ا4ذيل صاحب اإلمام أ@ حنيفة  زفر بن ا"ذيلaاهللا عنه- العن qمن  -ر

سنة ع�  و� :عظماء ا�جتهدين قياس هذه األمة. قال أبو إسحاق ا>شTازي � طبقات الفقهاء
 :. قال أبو إسحاق-رEه اهللا تعاC-ومائة ومات سنة ثمان وNسA ومائة و. ثمان وأر�عون سنة 

رq اهللا -و`ن من أصحاب ا�ديث وهو قياس أصحاب أ@ حنيفة  ،وقد Rع بA العلم والعبادة
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  )x( ه.ومناقبه أجل وأ�� من أن $# ومن وقف f مذهبه ومأخذه � الفقه عرف قدر -عنه

  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي كثTاً 
pf}- سنiاد بن اsه .بن الفرات زVاد بن ا�سن ابن  :فقال )!(ذكره ا خاري � تارKز

  جده. يروي عنه ا��م بن ا�بارك.عن أبيه وعن الفرات بن أ@ عبد ا>رEن. يروي 
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- اإلمام أ@ حنيفة عن وKروي  يقول أضعف عباد اهللا:

pf~- .دان بن ^مدsتب زñ<دان اKمد بن زc دان بنKه: زVيروي  .قال ا}طيب � تار
اmhسابوري أحاديث  )"(ها�زKاد بن أيوب الطوï وأEد بن منصور ا>رمادي و�براهيم بن عن 

وذكر ابن اÐالج أنه سمع  :A وأبو القاسم بن اÐالج. قال�ستقيمة. روى عنه ا�ارقط� وابن شاه
  .-رEه اهللا تعاC-منه سنة اث�تA وع�Kن وثالث مائة 

pk� - أبو القاسم ا�ستم« زاهر بن طاهر Ñد بن يوسف ا>شحاEمد بن أc مد بنc بن. 
ن عبد ا>رEن أ@ سعد cمد بعن قال ا�افظ ابن اhجار � تارVه: اسمعه وا�ه � صباه 

ا�روري وأ@ عثمان سعيد بن cمد بن أEد ا>سجزي وأ@ القاسم بن عبد ا>كرKم بن هوازن 
القشTي وأ@ عثمان سعيد بن أEد بن cمد العيار وأ@ ب�ر أEد بن ا�سA ا يهí. وسمع 

سنة Nس هو بنفسه من Rاعة من ا�شائخ وحدث با>كثä Tراسان والعراق. وقدم بغداد حاجاً 
وع�Kن وNس مائة وحدث بها. سمع منه أبو الفضل بن نا÷ وأبو ا�عمر األنصاري وRاعة 

ر�عA وأبع مائة. ومات سنة ثالث وثالثA وNس ربأصبهان ونmسابور وهباد. و�و�ه سنة ست وأ
  ودفن بمقaة ¡  بن ¡ . ،-رEه اهللا تعاC-مائة بنmسابور 

pkf - سنiد بن اsز Kد بن ا�سن أبو ا�من تاج ا�ين ا>كندي. قال ا�افظ ابن بن ز
اhجار � تارVه: هو من ساك� دار ا}الفة و� ببغداد وأسلمه وا�ه � صغره إC ا>شيخ أ@ cمد 
عبد اهللا بن ¿ ا�قري سبط ا>شيخ أ@ منصور ا}ياط فلقنه القرآن وجوده عليه. ثم حفظ 

�A. ثم أنه قرأه f من هو أf إسناداً كأ@ القاسم هبة اهللا بن القراءات الع�ة وعمره ع� س
أEد وأمثا.. ثم أنه أشغله با>لغة واhحو وأ�ره بمالزمة ا>�Kف أ@ ا>سعادات وأ@ منصور 
ا�والí ح� برع � ذ>ك وأسمعه ا�ديث ا>كثT من ا�شائخ ا>كبار كأ@ ب�ر cمد بن عبد 
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لقاسم هبة اهللا بن أEد ا�رKري وأ@ منصور عبد ا>رEن بن cمد بن عبد ا ا� األنصاري وأ@ ا

ا>واحد القزاز وأ@ القاسم إسماعيل بن أEد بن عمر ا>سمرقندي وأ@ الa`ت عبد ا>وهاب بن 
  ا�بارك األنما� وأ@ الفتح عبد اهللا بن cمد ا يضاوي وغTهم وقرأ هو ا>كثf T ا�شائخ. 

من بغداد سنة ثالث وأر�عA وNس مائة ودخل همدان وأقام س�A يتفقه f ثم إنه سافر 
ومات � الطرKق فبلغه ا}a فعاد إC  ،مذهب أ@ حنيفة وحج وا�ه سنة أر�ع وأر�عA وNس مائة

بغداد وأقام بها مدة ثم توجه إC ا>شام واتصل با�لك فرخ شاه بن أيوب أÃ صالح ا�ين �لك 
ال منه مÚلة واستوزره. ثم مات فرخ شاه واتصل بأخيه تí ا�ين صاحب Eاه. ثم ا>شام و�� فن

ورحلوا إ�ه من اآلفاق. ومات سنة ثالث ع�ة وست مائة.  ،أنه س�ن � آخر عمره د�شق
  .-رEه اهللا تعاC- و�و�ه سنة ع�Kن وNس ومائة 

Yباب ا:س  
pkk - وقاص Oهو سعد بن ما>ك أبو وقاص بن سعد بن أ  Áأ@ إسحاق وهيب القر

ابن عن إبراهيم بن �و¥  . قال ا خاري � تارVه: شهد بدراً. قال: قال-رq اهللا عنه-ا>زهري 
سمعت سعيد بن ا�سيب يقول: سمعت سعد بن  :قال )x(]م[قاسهاشم بن  أخa¾قال  ،أ@ زائدة

سبعة أيام و�� Ðالث أ@ وقاص يقول: ما أسلم أحد إال � ا�وم ا6ي أسلمت فيه و�كثت 
.Aمنها ع� س� B� ة بعدماKه: مات � أيام معاوVاإلسالم. قال ا خاري � تار )!(  

pko - ]مي� ا اه«. قا>وا بن ر�يعة )"( ]سلمانBاهللا عنه- . صحبة  :ا qقال ا خاري - ر .
أ@ وائل عن A �سلم ا طعن إسماعيل بن سميع عن  )u( سفيان][عن و»يع  أخaنا� تارVه: 

  بن ر�يعة حA قدم f قضاء ا>كوفة أر�عA صباحاً ال يأتيه فيها خصم. )�(]سلمان[اختلفت إC  :قال
pkp - .ه: . صحبة  سمرة بن جندبVاهللا عنه-قال ا خاري � تار qمات بعد أ@ -ر .

 :وKقال :قال .Eنكنmته أبو عبد ا>ر .ومات أبو هرKرة سنة ثمان وNسA -رq اهللا عنه- هرKرة 
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  .)x(األول � إسناده نظر :قال ...سنة س�A :وقال بعضهم .نه مات سنة �سع وNسAإ

pkt-  ة بنaاهللا عنه-. صحبة  )!(]كتا[فس qه: -رVقال ا خاري � تار .
عمن حدث  )u( دي]ا>ز�ي[عن cمد بن حرب  أخaناحيوة بن KÏح  أخaنا ]cمد)"(حدثنا[

  .-ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-اgh عن  )�( ]كتا[فسaة بن عن T جبT بن نفعن 
pkx - ارثiيعة بنت اÊعن 4ا صحبة. وروت  س ghص1 اهللا عليه وآ. وسلم- ا - 

  حديثاً � العدة.
pkz - ا�د�. شهد بدراً. قال ا خاري �  سعد بن عبادة zأبو ثابت األنصاري ا}زر

عبد اهللا بن عن سعيد بن سلمة  أخaنا :د اهللا �وÆ ب� هاشمتارVه: قال عبد ا>رEن بن عب
جده سعد عن أبيه عن عبادة  بن سعد بن ]سعيد)²(بن[عمرو بن Ïحبيل عن cمد بن عقيل 

سيد األيام يوم ا�معة أعظم من يوم  :أنه قال -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-اgh عن بن عبادة 
وفيه  ،وفيه توÒ آدم ،وفيه أهبط من ا�نة إC األرض ،آدم خلق فيه :)º(]لالخ[وفيه Nس  .اhحر

  وفيه تقوم ا>ساعة. ،ساعة ال Âسأل العبد فيها ر�ه إال أعطاه ما >م Âسأل حراماً 

  فصل 
  من اZابعY -ر£ اهللا عنه- � ذكر من روى عنه اإلمام أبو حنيفة 

pk} - اهللا عنه- بن عمر بن ا}طاب  سا:م بن عبد اهللا qا�د�أبو  - ر Áقال  .عمر القر
بن ر�يعة أنه مات سا>م سنة ست  )Å( ]رةضم[عن  )À( ]عقاوا�سن بن [ا خاري � تارVه: قال £ 

  .- رEه اهللا تعاC- ومائة 
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
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pk~- وق�: )x(ل ا خاري � تارVهأبو سفيان اÐوري اBمي� ا>كوÒ. قا سعيد بن 

عكرمة ومنذر وا>شعg. روى عنه ابنه سفيان اÐوري وشعبة وأبو عوانة. قال عن يروي 
  . -رEه اهللا تعاC-بلغ� أنه مات سنة ثمان وع�Kن ومائة  :ا خاري: قال أEد

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
po� - سلمان أبو حازم  Æه: سمع منه األعمش  )!( ]ةزّ ع[�وVاألشجعية. قال ا خاري � تار

Kد بن كmسان وفضيل بن غزوان وأبو ما>ك ا>كوÒ. قال ا خاري: قال cمد بن Kزومنصور وعدي و
قاعدت أبا هرKرة  :سعد عن فرات القزاز سمع أبا حازم قال أخaناcمد بن جعفر  حدثنا :lشار

N Aس س� -Cه اهللا تعاEر - .  
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- يقول أضعف عباد اهللا: وروى عنه اإلمام أبو حنيفة 

pof -  ا�د�[صاحب ا�قصورة  )"(]ار[�سسليمان بن[)u( ه: روىVقال ا خاري � تار .
  . -رEة اهللا عليهم- عنه سليمان بن بالل وابن أ@ ذئب 

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة يقول أضعف عباد اهللا
pok - ه سلمة بن كهيلVقال ا خاري � تار .Òا>كو ÑÌسمع جندباً وأبا جحيفة )�(ا� :

مات سنة إحدى وع�Kن ومائة. قال ا خاري: قال £ عبد اهللا بن أ@ األسود وعبد ا>رEن بن مهدي 
و`ن  .من أر�عة منصور وأ@ حصA وسلمة بن كهيل وعمرو بن �رة >م ي�ن أحد با>كوفة أثبت

  منصور أثبت أهل ا>كوفة.
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

poo - سليمان Oقال ا خاري �  سليمان بن أ .Òبا� �والهم ا>كوmأبو إسحاق ا>ش
أنه مات سنة إحدى أو اث�تA  )²(]«خعبد اهللا اhأ@ [تارVه: قال £ ابن أ@ األسود عن 

  .- رEه اهللا تعاC- وأر�عA ومائة 
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
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pop - يطÊسلمة بن ن)x( قال ا خاري .Òا>كو Oط بن أ~س أبو فراس األشجKÏ بن)!( :

  منه اÐوري وأبو نعيم.  سمع أباه وا>ضحاك كناه و»يع سمع
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا تعاC- يقول أضعف عباد اهللا: يروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

pot - سا:م بن عجالن  .Áمد بن �روان بن ا��م القرc Æاألفطس ا�رزي �و
 ً  [�l بنسمع سعيد بن جبT. سمع منه اÐوري  .قال ا خاري � تارVه: قتل با>شام صaا

  ¿ بن �اهد. )"(Eيد عن]
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

pox- ب�  سليمان بن مهران Æمد �وc ته أبوmه: كنVاألعمش. قال ا خاري � تار
Aو�براهيم. و� سنة س� Tعون  .هل رأى أ~س بن ما>ك وسعيد بن جب�ومات سنة ثمان وأر

قال ا خاري: قال صدقة بن عبد  )u(.]مدا�ا4[سمع منه اÐوري وشعبة وأبو إسحاق ومائة. 
  .-رEه اهللا تعاC- )�( ]األعمشمن علم �ديث ابن �سعود [أما أعلم أحداً  :ا>رEن

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
poz - سعيد Oي. قال ا  سعيد بن أaسا�قÂه: قال ابن أ@ أوVخاري � تار: 

أبو [اسم أ@ سعيد كmسان �ñتب ا�رأة من ب� �ث كنmته  :وقال غTه .ي�سب إC مقaة
  .- رEه اهللا تعاC-  )²( ]سعد

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
po} - أبو سعد[ سعيد بن ا�رز�ان[)º( قال ا خاري  ا قال األعور .áãحذيفة الع Æو�

  وعكرمة. -رq اهللا عنه-� تارVه: سمع أ~س بن ما>ك 
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

po~ - Ìا:شع Íوسمع منه و»يع. وروى عنه cمد  .ا>شعgعن ا>كوÒ. يروي  سليم 
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  .)x(بن دينار كذا ذكره ا خاري � تارVه

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
pp� - مد  سماك بن حربc £ ه: قالVقال ا خاري � تار .Òعن �ؤ�ل  )!( ]ن[عا>كو

ص1 اهللا عليه وآ. -أدر»ت ثمانA من أصحاب cمد  :سماك بن حرب قالعن Eاد بن سلمة 
  .-رEة اهللا عليهم-وسوKد بن قmس هو أخو إبراهيم وcمد  سمع جابر بن سمرة :وقال .-وسلم

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
ppf - jوا ة  سعيد بن جب Æه: قال أبو عبد اهللا �وVبن هشام. قال ا خاري � تار

عبد اهللا بن عن ان واصل بن سليمعن  حزمعن وقال: قال أEد بن سليمان  .من ب� أسد
قتل سنة Nس  :وقال أبو نعيم :قتل سعيد وهو ابن �سع وأر�عA سنة. قال :سعيد أنه قال

و�سعA. قال ا خاري � تارVه: ن سفيان اÐوري يقدم سعيد بن جبf T إبراهيم � 
وى عنه . ر- رq اهللا عنهم- سمع ابن عباس وابن عمر وابن ا>ز�T وأ~ساً وأبا هرKرة  .العلم

  .)"( جعفر بن إياس]و[عمرو بن دينار وأيوب 
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه بعض شيوخ أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

ppk - ه سلمة بن تمامVأبو عبد اهللا ا>شقري. قال ا خاري � تار)u( gسمع ا>شع :
شقرة من ب� ا�ارث  :وKقال :قال ا خاري .و�براهيم. روى عنه اÐوري وEاد بن زKد ا �ي

  بن عمرو بن تميم.
  � هذه ا�سانيد. - رEه اهللا تعاC- يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه بعض شيوخ أ@ حنيفة 

ppo - دةsه: يروي )�(]ا>سل�[بن حصيب  سليمان بن برVعن . قال ا خاري � تار
 :ابن Eاد )�(]يمس~[قال £  عمران بن حصA. روى عنه علقمة بن �رثد قال ا خاري: )�(و][أبيه 

سليمان بن برKدة و`نا و�ا  أخيهعن عبد اهللا بن برKدة عن أبو حصيب cمد ا�روزي  أخaنا
  وعنهم. -رq اهللا عنه- � بطن واحد f عهد عمر 

  � هذه ا�سانيد. - رEه اهللا- يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه بعض شيوخ اإلمام أ@ حنيفة 
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  فصل 
  من روى عن اإلمام أO حنيفة � هذه ا�سانيد � ذكر

ppp - وري أبو عبد اهللا. سفيان بن سعيدÐا )x(  ه: قال £ أبو ا>و�دVقال ا خاري � تار
 Aومائة[مات سنة إحدى وس�[ )!(. وقال: قال عبد اهللا بن أ@ األسود[يد بن األسودE عن])"(: 

وقال سمع عمرو بن �رة  .خالفة سليمان بن عبد ا�لك سألت ما>ñً وسفيان فاتفقا أنهما و�ا �
ما رأيت أعلم من سفيان. وقال  :وقال: قال عبد اهللا بن ا�بارك )u(حبيب]أ@ [وحبيب بن 

 )²(ى]حد[إسمعت سفيان سنة ثمان وNسA يقول: £  :قال :)�(]د[داؤ ا خاري: قال �و¥ بن 
  A من ا>كوفة.أر�ع وNس )º( ]سنة[وخرج سفيان  .وستون سنة

يقول أضعف عباد اهللا: وا�قامات وا�عادات ال� بA سفيان وأ@ حنيفة �شهورة وهو 
حديث ا�رتدة ول�ن ن يد>س وKقول: � ا>رواية عنه  :منها .اإلمام أ@ حنيفة كثTاً عن يروي 

ا�من روى اÐقة أو بعض أصحابنا ول�ن ظهر أنه أراد به أبا حنيفة فإنه �ا وصل إC  أخaنا
بعض  أخaناحديث ا�رتدة و÷ح بذكر أ@ حنيفة فعلم من ذ>ك أنه ن يرKده قبل ذ>ك بقو. 

  Rيعاً. -رq اهللا عنهم-أصحابنا 
ppt - نةKه سفيان بن عيVب� هالل. قال ا خاري � تار Æمد �وc أبو)À( س�ن :

قال  :ومائة. قال ¿ بن ا�دي� عAبمات سنة ثمان وس :وقال £ عبد اهللا بن أ@ األسود .�كة
ً  :ابن عيmنة  .و�ت سنة سبع ومائة وجا>ست ا>زهري وأنا ابن ست ع�ة سنة وشهرKن ونصفا

سمع منه ابن ا�بارك  :قدم علينا ا>زهري سنة ثالث وع�Kن ومائة وخرج إC ا>شام ومات
  .- رEة اهللا عليهم- وهمام 

  كثTاً � هذه ا�سانيد. - رq اهللا عنه- حنيفة  اإلمام أ@عن يقول أضعف عباد اهللا: يروي 
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ppx- عرو�ة Oة مهران  سعيد بن أ�أبو اÌh. قال ا خاري � تارVه: اسم أ@ عرو

 Æشكر،� عدي [ِ  �وÂ ي]ا � بن)x(ومائة. قال أبو  :. قال عبد ا>صمد AسNمات سنة ست و
   .)Ì[ )x بن أ~سسمع اh[ :قال .كتبت عنه بعدما اختلط حدي<A :نعيم

  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 
ppz - [ثابت]بن  سعيد بن أوس)!(  األنصاري صاحب]hحو]ا )"( هVذكره ا}طيب � تار .

سمع شعبة و�üائيل وأبا عمرو بن العالء. روى عنه أبو عبيد القاسم بن سالم وأبو حاتم  :فقال
  مات سنة Nس ع�ة ومائ�A و. ثالث و�سعون با �ة. :ا� وأبو حاتم ا>رازي. قالا>سجست

  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 
pp}- ه سعيد بن سنانVبا�. ذكره ا خاري � تارmأبو سنان ا>ش)u( عن يروي  :فقال

  القزو�K. :اري: يقالعلقمة بن �رثد. قال ا خعن عمرو بن �رة 
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 

pp~- م�iمد ا�م%. قال ا خاري: سمع ¡   سعيد بن اc م ا��ي أبوKبن أ@ �ر
  .)�(�A]ومائ[بن أيوب و�ثاً وcمد بن مطرف. مات سنة أر�ع وع�Kن 

  اإلمام أ@ حنيفة f أنه مات قبله.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 
pt� - ا>وراق سعيد بن ^مد Òق� ا>كوÐه .اVيروي  :فقال )²(ذكره ا خاري � تار

  ¡  بن سعيد األنصاري.عن 
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 

ptf - .و�سعيد بن �و¥ بن وردان  :لفقا )º(ذكره ا خاري � تارVه سعيد بن 
  ا��ي سمع هشاماً.

  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 
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ptk- ] سعيد بنبن هشام بن عبد ا�لك بن �روان بن ا��م األ�وي. قال  ]سلمة

عن بيه أعن جعفر بن cمد عن يروي  ؛فيه نظر ،إسماعيل بن أميةعن ا خاري � تارVه: 
عن جده عن أبيه عن عبد اهللا بن ا�سن عن و -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-اgh عن جده 
 ghص1 اهللا عليه وآ. وسلم-ا- .Tمناك  

  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 
pto- .ه سعيد بن ا:صلتVذكره ا خاري � تار)x( سهيل عن لت سعيد بن ا>ص :فقال

  بن بيضاء �رسل. سمع ابن عباس. روى عنه Rاعة سماهم ا خاري.
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 

ptp- سليمان بن عمرو Òه فقال )!(بن األحوص األزدي ا>كوVذكره ا خاري � تار: 
  .)"(]@ يزKديزKد بن أ[وسمع منه  .أبيه. روى عنه شãيبعن يروي 

  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وKروي 
ptt - .سلمسليمان بن أ@ ا�ع1 العج«  :فقال )u(ذكره ا خاري � تارVه سليمان بن 

سليمان بن �سلم  أخaناعمرو بن ¿  أخaناسمع أباه أصله كوÒ. سمع منه �و¥. قال ا خاري: 
  هارون رأى ا>شعg. العج« أخو

  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عن يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي 
ptx - ه سليمان بن حيانVر األزدي ا�عفري. ذكره ا خاري � تارEأبو خا� األ)�( 

  قmس و�ثاً. أبو خا� األEر ا>كوÒ األزدي ا�عفري. سمع عمرو بن :فقال
Kروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: و  

ptz- ه سليمان بن عمروVذكره ا خاري � تار .Oخhسليمان بن عمرو  :فقال )²(ا
  اhخO أبو داؤد ا>كوÒ معروف با>كذب قا. £ ابن قتmبة وcمد بن إسحاق.

   هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي عن اإلمام أ@ حنيفة حديثاً واحداً �
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pt} - زsد بن عبد العزsه سوVد�شق. قال ا خاري � تار qقا íا��ش)x( سمع :

ثابت بن عجالن وحصA بن عبد ا>رEن و¡  بن سعيد. قال ا خاري � تارVه: وهو 
  مÙوك. :ا>سل� أبو cمد. قال أEد

  ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه 
pt~ - ه سنان بن هارونVج�. كذا ذكره ا خاري � تارaآخر باب سنان  )!(ال �

باhون وما وقع � بعض ال�سخ سبار با اء وا>راء تصحيف من ا>ñتب. قال ا خاري: سنان بن 
  .[عبيد العطار]وروى عنه  .هارون الaج� أخو سيف يروي عن Eيد الطوKل

  وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. يقول أضعف عباد اهللا:
px� - .ري�aه سابق الVري. يروي عنه  :فقال )"(ذكره ا خاري � تار�aسابق ال

.Aاألوزا¶. يعد � ا>شامي  
  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

pxf - ]سا:م[ )u( .بن سا:م Vمد :هقال ا}طيب � تارc أبو عبد  :وقيل ،سا>م بن سا>م أبو
عصمة نوح بن أ@ �رKم  وأ@ )�(]عبد اهللا بن عمر العمرييا>رEن ا لý قدم بغداد وحدث بها عن 

وا�سن بن عرفة  )c[)²مد بن إبراهيم[و�براهيم بن طهمان وابن جرKج وسفيان اÐوري. روى عنه 
مT ا�ؤمنA فحãسه و`ن يدعو � حãسه وKقول: ا¯ ال دخل بغداد فشنع f هارون أ :وغTهم. قال

Nعل �وA � حãسه وال تمت� ح� أ�ق بأه« فمات هارون فخلت عنه ز�يدة فخرج إC ا�ج فرأى 
وقيل رجع إC خراسان فمات  .� أهله فمرض فاشت� Rداً فأبردت ا>سماء فجمعت . فأ�ل ومات

  .- رEه اهللا تعاC- بمكة سنة أر�ع و�سعA ومائة  مات :بها. وقال أEد بن أ@ ¿
  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

pxk- .ا¨هم Oمن أصحاب اإلمام أ@ حنيفة وهو �ن يروي عنه � هذه  سعيد بن أ
  ا�سانيد و»ذ>ك سليم بن �سلم.
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  فصل 
  � ذكر من بعدهم من ا�شائخ

pxo - ائيل بن عبد اهللا  يد بن إ®ائيل.سعüه: سعيد بن إVقال ا}طيب � تار
أبو عثمان �روزي األصل حدث عن إسماعيل بن عùm العطار و¡  بن أيوب العابد 

 )x(]طس�ال[و¿ بن جعفر بن زKاد وحيان بن �و¥ ا�روزي. روى عنه عبد ا>صمد 
  وجعفر بن cمد بن ا��م.

pxp - بن العالء بن خا� أبو عمرو  سعيد بن القاسم]aقال ا}طيب �  )!(.]¶ذال
ً سنة NسA وثالث مائة وحدث بها عن عبد اهللا  تارVه: س�ن طرار وقدم بغداد حاجا

 )"( ]انبح[اما� اmhسابوري وcمد بن جعفر ا>كرابám ا لý وcمدبن شبن ا�سA ا>
د بن إسماعيل ا>وراق وأبو ا�سن بن األزهر وأEد بن cمد بن ياسA. روى عنه cم

سنة اث�تA وس�A وثالث  ا�ارقط� وRاعة سماهم ا}طيب. قال جاء نعيه من سجستان
  .- رEه اهللا تعاC- مائة 

pxt - يع ا>زهرا� سليمان بن داؤد�: هو العت)�( Çقال ا}طيب � تارVه u((.أبو ا>ر
 بن جعفر ا�دي� وKÏك بن عبد اهللا. روى ا �ي. سمع ما>ك بن أ~س وEاد بن زKد وعبد اهللا

وثقه ¡  بن  :عنه أEد بن حنبل وحدث عنه ¿ بن ا�دي� و�سحاق بن راهوKه. قال ا}طيب
  معA. وروى عنه �سلم بن ا�جاج.

�  - رq اهللا عنهم- يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن أصحاب اإلمام أ@ حنيفة 
  هذه ا�سانيد.

pxx - اد أبو أيوب ا�قري ا�عروف  بن �� سليمانKبن ز �l هو سليمان بن داؤد بن
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ìه وقال ،با>شاذكوVاد]عبد [حدث  :كذا ذكره ا}طيب � تارKا>واحد بن ز)x(  د ومنKاد بن زEو
بعدهما ن حافظاً �ك�اً قدم بغداد وحدث بها وجا>س ا�فاظ وخرج إC أصفهان فسكنها 

  ن يقرب بأEد و¡  بن معA. وان�� حديثه بها وهو �
انت� العلم يع� علم ا�ديث إC أEد بن  :قال أبو عبيد القاسم بن سالم :قال ا}طيب

و`ن ¿  ،حنبل و¿ بن عبد اهللا و¡  بن معA وأ@ ب�ر بن أ@ شmبة و`ن أEد أفقههم
أحفظهم. قال أبو ¡  وهم  و`ن أبو ب�ر بن أ@ شmبة ،و`ن ¡  بن معA أRعهم . ،أعلمهم

أو أخطأ أبو عبيد أحفظهم سليمان بن داؤد ا>شاذكوì. قال: قال أبو نعيم ا�افظ مات سنة 
وا>صواب أنه مات با �ة سنة أر�ع وثالثA  ،وهو وهم :ست وثالثA ومائ�A. قال ا}طيب

 Aومائ� -Cه اهللا تعاEر -.  
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-صحاب أ@ حنيفة يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي عن أ

pxz- .ه سليمان بن حربVهو أبو أيوب ا>واش% ا �ي. سمع )!(قال ا}طيب � تار :
روى عنه ¡  بن سعيد  .شعبة وجرKر بن حازم وا�مادين ومبارك بن فضالة وسعيد بن زKد

Aن ومائ�Kع وع��  .-رEه اهللا تعاC- القطان وأEد بن حنبل وRاعة. مات سنة أر
�  - رEهم اهللا تعاC- يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن أصحاب اإلمام أ@ حنيفة 

  هذه ا�سانيد.
px} - ه سهل بن أ*دVي. قال ا}طيب � تارaيد الطE قدم )"(بن عثمان أبو :

بن حبيب. بغداد وحدث بها عن أEد بن cمد بن ياسA ا4روي وعبد ا>رEن بن عبد اهللا 
ثم روى ا}طيب عنه حديث أ@  ،روى عنه cمد بن إسحاق القطيO وأبو القاسم بن اÐالج

أبو Eيد سهل بن  حدثناأبو العالء ا>واسطي وcمد بن إسحاق القطيO  حدثنا :حنيفة فقال
أبو �l ا>صفار  أخaناعبد ا>رEن بن عبد اهللا بن حبيب  حدثناأEد بن عثمان الطaي 

 :ا>صباح بن cارب عن أ@ حنيفة أنه قال يوماً ألصحابه حدثنا¿ بن ا�سن ا>رازي  اأخaن
 ghسعر وهو ¡دث عن قتادة عن أ~س أن ا� f ص1 اهللا عليه وآ. - ال تعجبون �ررت

  أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. - وسلم
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px~- د بن سعيدsة سوKمد ا4روي. س�ن � قرc ار أبوKفرسخ  بن سهل بن شهر f

أ~س وحفص بن مÓmة  : حدث بها عن ما>ك بن)x(من األنبار قدم بغداد. قال ا}طيب � تارVه
وKÏك بن عبد اهللا و�براهيم بن سعد و¡  بن ز»رKا بن أ@ زائدة وسفيان بن عيmنة وأ@ معاوKة 

نة أر�عA ومائ�A ا>KÌر. يروي عنه أبو ¿ ا�عمري وعبد اهللا بن أEد بن حنبل وRاعة. مات س
  .-رEه اهللا تعاC- و. مائة سنة 

�  - رq اهللا عنه- يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن أصحاب اإلمام أ@ حنيفة 
  هذه ا�سانيد.

pz� - _ سوادة بن  Aاأل[بن جابر بن سوادة أبو ا�سEá[.)!(  � قال ا}طيب
بغداد وحدث بها عن أ@ نعيم الفضل بن  تارVه: هو كوÒ ابن بنت عبد اهللا بن نمT قدم

ا4وي وأEد بن يو~س وجبارة بن ا�غلس وعثمان بن أ@  )u(اhهدي )"(]ان[غسدكA وأ@ 
شmبة. روى عنه أبو طالب أEد بن ن� ا�افظ وأEد بن cمد ا�راح وRاعة. مات سنة 

 Aومائ� Aثمان -Cه اهللا تعاEر -.  
�  - رEه اهللا تعاC- يروي عن أصحاب اإلمام أ@ حنيفة يقول أضعف عباد اهللا: وهو 

  هذه ا�سانيد.
pzf - ه:  سوار بن عبد اهللاVقال ا}طيب � تار .qي القاaبن قدامة أبو عبد اهللا العن

نزل بغداد وحدث بها عن أبيه عن عبد ا>وارث بن سعيد ومعتمر بن سليمان و¡  بن سعيد القطان 
وعبد اهللا بن أEد بن حنبل وRاعة و& القضاء با�انب  )�([مهل الûاز]ن وRاعة. روى عنه ¿ ب

  .- رEه اهللا تعاC- أر�عA ومائ�²(  A( [Nس] ا>�ø من بغداد � سنة سبع وثالثA ومات سنة
�  - رEة اهللا عليهم- يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن أصحاب اإلمام أ@ حنيفة 

  هذه ا�سانيد.
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Yباب ا:ش  
pzk - 5ح بن هاsÎ  Tسمع أم .Òأصله من ا�من وهو كو .Fد بن كعب ا�ارKبن يز

. سمع منه ابنه ا�قدام هكذا ذكر هذه ا�ملة - رq اهللا عنهم- و�Îشة )x(ا�ؤمنA علياً واب�يه
ا خاري. قال القاسم بن ا�خيمرة ما رأيت حارثياً أفضل من KÏح بن ها� وأثç عليه خTاً 

  .- اهللا تعاCرEه - 
pzo - ارثiح بن اsÎ هVا>كندي حليف 4م. قال ا خاري � تار qأبو أمية القا)!( :

ن علقمة أعلم من KÏح  :قال أبو نعيم مات سنة ثمان وسبعA. قال ا خاري: قال سفيان
ابن  مات وهو :روى عنه ا>شعg و�براهيم اhخO. قا>وا .وKÏح أعلم بالقضاء ،بالفرائض والفقه

  .-رEه اهللا تعاC-مائة وع�Kن سنة 
pzp - شقيق بن سلمة  ghو>م  - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- أبو وائل األسدي أدرك ا

قال ا خاري � تارVه:  .- رq اهللا عنهما- Âسمع منه شmئاً. سمع عمر وعبد اهللا بن �سعود 
هم متوافرون و�نهم �عدونه عليك lشقيق فإ� أدر»ت اhاس و :قال £ إبراهيم :قال األعمش
  من خيارهم. 

مات أبو بردة سنة أر�ع ومائة. قال  :أبو بردة جبهته. قال أبو نعيم قّبل )"(قال �ا مات أبو وائل
سمعت أبا وائل يقول:  :�صم قال )u(نعأبو ب�ر  أخaناا خاري: قال £ أEد بن سليمان 
  أدر»ت سبع س�A من س� ا�اهلية.

pzt - ه .عبد اهللا شداد بنVشداد بن عبد اهللا أبو عمار )�(قال ا خاري � تار :
�وÆ معاوKة بن أ@ سفيان القرÁ األ�وي ا��شí. سمع أبا أمامة وواثلة بن األسقع. سمع 

  منه األوزا¶.
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

pzx- ة شداد بن عبد اهللا�  ا �ي من اBابعA ذكره طلحة. أبو رو
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  فصل
  � ذكر من روى عن اإلمام أO حنيفة � هذه ا�سانيد

pzz- .بان بن عبد ا:ر*نKه شVقال ا}طيب � تار)x( مي� ا�ؤدبBة اKأبو معاو :
اhحوي ا �ي. س�ن ا>كوفة زماناً ثم انتقل منها إC بغداد وحدث بها عن ا�سن ا �ي 

بن أ@ كثT. روى عنه عبد ا>رEن بن مهدي ومعاذ بن معاذ العنaي وKزKد بن  وقتادة و¡ 
.Aومائة ودفن � مقابر ا}+ران وقد وثقه ¡  بن مع Aع وس��  هارون. مات ببغداد سنة أر

  يقول أضعف عباد اهللا: هو �ن يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
pz} -  حبيل بنÎ]سعد[)!( هأبو سVعيد ا}ط�. ذكره ا خاري كذ>ك � تار)وقال  .)۲

وروى عن أ@  - رq اهللا عنهم- األنصاري �والهم ا�د�. سمع زKد بن ثابت وجابر بن عبد اهللا 
  سعيد. روى عنه ابن أ@ ذئب و¡  بن سعيد القطان وcمد بن إسحاق وروى عنه ما>ك بن أ~س.

  ام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلم
pz~- .سلم: Ïحبيل بن �سلم بن حامد )"(قال ا خاري � تارVه Îحبيل بن 

  سمع منه إسماعيل بن عياش. .ا}وال�. سمع أبا أمامة وأباه
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

p}� -  بةKبن عدي[ش[ )u( .بة بن ا�ساور عن عبد  بن ا�ساورmه: شVقال ا خاري � تار
أ�ل �ماً وخûاً وص1 و>م  - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- رأى اgh  )�( ]ا>ليµ اعبيد أن عبيد[اهللا بن 

عن ¿ بن عبد اهللا ا>رازي  )²( بارك]ا�[ابن  ز»رKا بن ¡  عن ا��م أخaنايتوضأ. قال ا خاري 
  عبد ا>كرKم عن شmبة.عن 

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
p}f- ك بن عبد اهللاsÎ ÇخRقال ا}طيب �  أبو عبد اهللا ا .qالقا Òا>كو
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منصور بن ا�عتمر وعبد ا�لك بن عمT وتارVه: أدرك عمر بن عبد العزKز وسمع أبا إسحاق 

 )!(]Ñا�ا[بن أ@ ثابت و¿ بن األقمر وزKد  )x( [حبيب]بن كهيل  وسماك بن حرب وسلمة
و�صماً األحول وغTهم. روى عنه عبد اهللا بن ا�بارك وعباد بن العوام وو»يع بن ا�راح و�سحاق 

و�ت äراسان ببخارى فحمل� ابن  :قال .األزرق وأبو نعيم و¡  ا�ما� و¿ بن ا�عد وغTهم
عم £ بنهر ÷÷ فكنت أجلس إC معلم ح� تعلمت القرآن  )"(]ب�[ح� عند عم hا ح� طر

ثم قدمت ا>كوفة فكنت أÖب ا>لO وأبيعه وأشÙي دفاتر وطروساً وأ�تب ا�ديث والعلم ثم 
طلبت الفقه فبلغت ما ترى وواله ا�نصور قضاء ا>كوفة و`ن بها إC أن عز. هارون ا>رشيد. 

  .-رEه اهللا تعاC-وسبعA ومائة  ومات سنة سبع أو ثمان
وهو  --رEهما اهللا--يقول أضعف عباد اهللا: فهو شيخ Rاعة من شيوخ ا خاري و�سلم 

  يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
p}k- جاجiو]ب[أ بن ا:ورد شعبة بن ا)u(  والهم. واسطي األصل ب�ي� Çسطام العتl

و`ن رأى ا�سن وابن سKTن وسمع قتادة وKو~س بن عبيد  .رVها�ار. كذا ذكره ا}طيب � تا
وأيوب وخا� ا�ذاء وعبد ا�لك بن عمT وأبا إسحاق ا>سãيO وطلحة بن ��ف وعمرو بن �رة 
ومنصور بن ا�عتمر وسلمة بن كهيل وخلقاً كثTاً من طبقتهم. روى عنه أيوب ا>سختيا� 

و¡  بن  ي وKÏك بن عبد اهللا وسفيان بن عيmنةواألعمش وcمد بن إسحاق وسفيان اÐور
قدم شعبة  :قال ا}طيب .سعيد وcمد بن جعفر غندر وعبد اهللا بن ا�بارك وKزKد بن هارون

Aناوقال  .بغداد �رتaأخ ]cا>وراق  )�(]دم "ö نابن ¿ بنaمد بن عمران  أخc د بنEأ
 :قاال )²(]اÁيا�[زKد ا�aد وcمد بن العباس cمد بن ي أخaناcمد بن ¡  ا>صو&  أخaنا
أبو �صم قال اشÙى أخ >شعبة طعاماً >لسلطان  أخaناالعباس بن الفرج ا>رKاÁ  أخaنا

فخÓ هو وÏ`ؤه فحãس f ستة آالف دينار �صته فخرج شعبة إC ا�هدي �Ëمه � أخيه 
ادة وسماك بن حرب المية ابن أ@ ا>صلت يقو. أ~شد� قت !يا أمT ا�ؤمنA :قال .فلما دخل عليه
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  شعر        لعبد اهللا بن جد�ن.

  ك ا�ياءـن شيمتإاؤك ـحي  ...   فا� ـاج� أم قد كـأأذكر ح
  عن ا}لق ا>كرKم وال�ساء  ...   اح ـه صبـطلـم ال يعـرKـك

  اءـم سمـم وأنت 4ـو تيـبن  ...   فأرضك أرض �كرمة ففيها 
ال تذكرها فقد عرفناها وقضيناها ادفعوا إ�ه أخاه وال  !ا lسطاميا أب :فقال . ا�هدي

  تلز�وه شmئاً. 
وهب ا�هدي >شعبة ثالثA ألف درهم فقسمها وأقطعه ألف جرKب با �ة  :قال ا}طيب

مات شعبة با �ة سنة س�A ومائة وهو ابن سبع وسبعA  :و>م �د شmئاً يطيب . فÙ»ها. قال
  .-رEه اهللا تعاC-نA وو� سنة ثالث وثما

مع أنه شيخ أ�� شيوخ ا خاري و�سلم  -رEه اهللا تعاC-يقول أضعف عباد اهللا: وشعبة 
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

p}o - قرزبن  شعيب بن أيوبs  � قال ا}طيب .qفي� القاK�<بن معبد بن شيطا ا
م. روى عنه اسمع ¡  بن آدم وابا أسامة Eاد بن أسامة ومعاوKة بن هش : من أهل واسط)x(تارVه

م بن خلف ا�وري و¡  بن صاعد يثcمد بن عبد اهللا ا�ÑÌ وعبدان بن أEد األهوازي وه
 "ö مد بنcا�حا�« و qوالقا qاد القاE يع األنما� و�براهيم بن�وا�سن بن أEد بن ا>ر

  .-رEه اهللا تعاC-حدى وس�A ومائ�A العطار. مات سنة إ
  يقول أضعف عباد اهللا: وهو مع جاللة قدره �ن يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

p}p- ه شعيب بن حربVهو من أبناء )!(أبو صالح ا�دائ�. قال ا}طيب � تار :
الطائ� و`�ل بن العالء. خراسان. سمع شعبة وسفيان اÐوري وزهT بن معاوKة وcمد بن �سلم 

و`ن أحد  :روى عنه �و¥ بن داؤد ا>ضg و¡  بن أيوب وأEد بن حنبل وأمثا4م. قال ا}طيب
مات شعيب بن حرب سنة  :ا�ذكورKن بالعبادة وا>صالح واأل�ر با�عروف واPh عن ا�نكر. قال

  .-رEه اهللا تعاC-�سع و�سعA ومائة 
وKروي  --رEهما اهللا--و شيخ أ�� شيوخ صاحg ا>صحيحA يقول أضعف عباد اهللا: وه
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  .)x(� هذه ا�سانيد -رEه اهللا تعاC- عن اإلمام أ@ حنيفة 

p}t- .ه شعيب بن إسحاقVفقال ،ذكره ا خاري � تار:  .íشعيب بن إسحاق ا��ش
  سمع األوزا¶ وهشام بن عروة.

  حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ 
p}x - س  شجاع بن ا:و�دmس�ن بغداد. قال ا}طيب  )!( ]ردأبو ب[بن ق .Òا كري ا>كو

� تارVه: حدث بها عن قابوس بن أ@ ظبيان وعطاء بن ا>سائب ومغTة بن مقسم و�ث بن أ@ سليم 
بن حنبل وأبو عبيد القاسم  و¡  بن معA وأEد وأمثا4م. روى عنه ابنه ا>و�د و�سلم بن إبراهيم

 Aس ومائ�N بن حرب و¿ بن ا�دي� وأمثا4م. مات سنة Tبن سالم وزه -Cه اهللا تعاEر -.  
يقول أضعف عباد اهللا: وهو شيخ أ�� شيوخ ا خاري و�سلم يروي عن اإلمام أ@ 

  حنيفة � هذه ا�سانيد.
p}z- هأبو عمرو الفزاري �والهم. قال ا شبابة بن سوارVأصله من )"(}طيب � تار :

خراسان يروي عن شعبة و�üائيل بن يو~س بن أ@ إسحاق وغTهم. روى عنه أEد بن حنبل 
 Aوأمثا4ما. مات سنة ست ومائ� Aه اهللا-و¡  بن معEر-.   

يقول أضعف عباد اهللا: ومع أنه شيخ أEد و¡  وشيخ بعض شيوخهما يروي عن اإلمام 
  � هذه ا�سانيد. -اهللا تعاC رEه-أ@ حنيفة 

  باب ا:صاد
p}} - اهللا عنه- صحا@  صخر الغامدي qه: يعد � أهل ا�جاز - رVقال ا خاري � تار .

شعبة عن يع1 بن عطاء عن عمارة بن حديد  أخaناوداعة. قال ا خاري: قال أبو ا>و�د  )u(وبأيقال 
 ghب�ورها - وآ. وسلمص1 اهللا عليه - عن صخر الغامدي أنه سمع ا � �يقول: ا¯ بارك ألم، 

و`ن صخر تاجراً يبعث غلمانه � أول اhهار و»� ما. ح�  ،و`ن إذا بعث Küة بعثهم � أول اhهار
  ال يدري أين يضع ما..

p}~- ه:  ا�رادي صفوان بن عسالVعبد اهللا بن  حدثنا. صحبة. قال ا خاري � تار
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عن زر بن حبmش عن صفوان  )x(وقرزعبد ا>رEن بن � حدثنان أ@ أيوب سعيد ب حدثنايزKد 

يقول: إن هللا باباً >لتو�ة من ا�غرب  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-سمعت رسول اهللا  :بن عسال قال
قال ا خاري: ال نعرف لعبد  .عرضه �سTة سبعA �ماً ال يغلق ح� تطلع ا>شمس من âوه

  من زر. ا>رEن بن �Óوق سما�ً 
p~� - .قال :قال .: . صحبة)!(قال ا خاري صفوان بن ا�عطل ا:سل�Kته أبو عمرو  :وmكن

  ا6كوا�.
p~f- بن معبد Ìذكر � هذه ا�سانيد ص . AابعBلة اR من)"(.  
p~k- قالا6ق¿ صالح بن بيانKه: وVعرف  :قال .العبدي :. قال ا}طيب � تارKو

وحدث عن شعبة وسفيان اÐوري وفرات بن ا>سائب  )u(فTاس قضاء با>ساح« من األنبار و&
Eد بن مطهر أخيت وcمد بن خلف ا�داد وشوعبد ا>رEن ا�سعودي. روى عنه الفضل بن 

  العبدي وcمد بن أ@ سمينة اBمار. 
  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

p~o - .ه صلة بن زفرVته أبو العالء)�(قال ا}طيب � تارmوقيل أبو ب�ر. يروي  ،: كن
. روى عنه أبو وائل شقيق بن - رq اهللا عنه- عن عبد اهللا بن �سعود وحذيفة بن ا�مان 

Bبن حراش و�براهيم ا O�Ã وا�ستورد بن ونسلمة و��ر ا>شعg وأبو إسحاق ا>سãيO ور
T�  .األحنف. مات � والية �صعب بن ا>ز

  فصل 
  � ذكر من روى عن اإلمام أO حنيفة � هذه ا�سانيد

p~p - .ه صلت بن بهرامVفقال )²(ذكره ا خاري � تار:  .Òي� ا>كوBصلت بن بهرام ا
 يروي عن أ@ وائل .رجاءقال ~سبه �روان بن معاوKة الفزاري. قال ا خاري: و`ن يذكر باإل
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 -Cه اهللا تعاEر -.  

  هللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد ا
p~t - .جاجiه صلت بن اVذكره ا خاري � تار)x( عن ¡  ا>كندي يروي عنه ¡   :فقال

  بن سعيد القطان.
  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

p~x- .اهللا عنه- يفة يروي عن اإلمام أ@ حن صلت بن العالء qهذه ا�سانيد. -ر �  
p~z- ه صباح بن ^اربVي�. :فقال )!(ذكره ا خاري � تارBارب اc صباح بن  

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

  فصل 
  -ر*هم اهللا تعا)-� ذكر من بعدهم من ا�شائخ 

p~}- س صالح بن أ*دCه: هو صالح بن  بن يوVاز. قال ا}طيب � تارûال Aأبو ا�س
ا�ورø  )"( ]إبراهيمبن يعقوب و[مقاتل القTا� هروي األصل حدث عن معاوKة بن صالح أ@ 

وKوسف بن �و¥ القطان وcمد بن ¡  القطيO وRاعة سماهم ا}طيب. روى عنه أبو ب�ر 
وcمد بن ا�ظفر ا�افظ وأبو ب�ر بن شاذان وأبو حفص بن  )u( ف]اصوا>[ا>شافO وأبو ¿ بن 

  .-رEه اهللا تعاC-مات سنة ست ع�ة وثالث مائة  .شاهA وRاعة
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي أصحاب ا�سانيد كثTاً عنه � هذه ا�سانيد.

p~~- مد  صالح بن ^مدc بن �و¥ بن عبد اهللا أبو ùmمد بن عc بن ن� بن
لÙمذي. قال ا}طيب � تارVه: قدم بغداد حاجاً وحدث بها عن Eدان بن ذي اhون والقاسم ا

  ا}الل. )�( [بن]بن عباد الÙمذي. روى عنه أبو ا�سن 
  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي ا>كثT � هذه ا�سانيد.

t�� - أبا ¿ وا�بن حبيب بن حسان بن  وبن عمر صالح بن ^مد çلقب نذر ي�K
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و`ن من أئمة أهل ا�ديث و�ن يرجع إ�ه � علم اآلثار ومعرفة نقلة  :)x(قال ا}طيب .�زرة

رحل ا>كثT ولí ا�شايخ با>شام و�� وخراسان وس�ن بغداد وانتقل إä Cارى فظهر  .األخبار
قد  و`ن .حدث دهراً طوKًال من حفظه إذ >م Âستصحب كتاباً فلم يؤخذ عليه غلط .ثم حديثه

سمع سعيد بن سليمان و¿ بن ا�عد وخا� بن خداش وRاعة سماهم ا}طيب. مات ببخارى 
 Aومائ� Aع و�سع�  واهللا أعلم. -رEه اهللا تعاC-سنة أر

  باب ا:ضاد
t�f- ه ضمرة بن حبيبVكذا ذكره ا خاري � تار Ñيدي ا>شا� :وقال .بن صهيب ا>ز

  كناه أEد. )!(اركنmته أبو عتبة. روى عنه هالل بن Âس
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

t�k- ²³ ه  ضحاك بنVيل ا �ي كذا ذكره ا خاري � تارãhوهو أبو �صم ا
 مات سنة اث�� ع�ة ومائ�A. سمع جعفر بن cمد .أبو �صم اãhيل �وÆ ب� شmبان :)"(فقال

  وابن جرKج وشعبة واÐوري.
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

t�o - .ضحاك بن *زة)u( .يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد  
t�p- .سافر- هو �وÆ سليمان بن عبد ا�لك. يروي عن اإلمام أ@ حنيفة  ضحاك بن 

  � هذه ا�سانيد. -تعاC رEه اهللا
t�t - ارÏ)�( .يروي عن أ@ يوسف عن أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد  

  باب الطاء
t�x- مد من  طلحة بن عبيد اهللاc بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن �رة أبو
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  .-رq اهللا عنه-الع�ة ا��ãة. قتل يوم ا�مل 

t�z - ه ا�ما�. قال ا خاري طاوس بن عبد اهللاVتار �)x( سانmهو طاوس بن ك :
مات طاوس قبل �اهد  :قال .أبو عبد ا>رEن من أبناء فارس ا4مدا� ا�ما� ا}وال�

مات طاوس ا�ما� سنة ست ومائة وهو من كبار علماء  :lس�تA. قال: قال إبراهيم بن نافع
AابعBيروي عنه اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. .ا  

t�} - فsأبو سفيان ا �ي. قال ا خاري: هو ا>سعدي األشل العطاردي. قال  بن شهاب طر
أبو سفيان  )!( ]بن شهاب[عن اان ّي وقال جعفر بن ح :قال .هو طرKف بن سعد :ا خاري: وقال أبو معاوKة

  وقال ابن فضيل عن أ@ سفيان عن أ@ نÌة عن أ@ سعيد ا}دري. .يروي عن ا�سن وأ@ نÌة
  ف عباد اهللا: وهو يروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضع

t�~- ف¸ا4مدا� من كبار اBابعA. ذكره ا خاري � تارVه  )"(ا�اÑ طلحة بن 
طلحة بن ��ف بن كعب بن عمرو أبو عبد اهللا ا�اÑ ا>كوÒ. سمع عبد اهللا بن أ@ أو¬  :فقال

مات سنة اث�� ع�ة ومائة.  :عوسجة. قال: قال أبو نعيموهذيل بن Ïحبيل وعبد ا>رEن بن 
  .-رEه اهللا تعاC-وقال غTه شهدت جنازة طلحة بن ��ف سنة ع� ومائة 

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
tf� - .ه طلحة بن نافعVقال ا خاري � تار)u(قال .: طلحة بن نافع أبو سفيان: 

كنت أحفظ وسليمان الmشكري ي�تب. قال ا خاري:  :قال .جاورت جابراً ستة أشهر بمكة
  .- رq اهللا عنه- يع� عن جابر 

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
tff - ه: طلحة بن سنان بن ��ف  طلحة بن سنانVقال ا خاري � تار .Ñا�ا

Ñي عن �ث. سمع منه عبد اهللا بن أبان.يرو )�(ا�ا  
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
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 �u" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
tfk- .ه طلق بن حبيبVقال ا خاري � تار)x( ي سمع جابراً وابنÚطلق بن حبيب الع :

  ا>ز�T.روى عنه �صعب بن شmبة وعمرو بن دينار.
  ذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: و. ذكر � ه

tfo- .ه طارق بن شهابVقال ا خاري � تار)!(Òا>كو áEقال  .: طارق بن شهاب األ
شعبة عن قmس بن �سلم عن طارق بن شهاب ا ج«  أخaناعمرو بن �رزوق  أخaناا خاري: 

وغزوت � خالفة أ@ ب�ر وعمر  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-رأيت اgh  :األáE ا>كوÒ قال
  ثالثاً وثالثA أو ثالثاً وأر�عA غزوة.

tfp - مد   بن EوKه وهو من علماء ا�تأخرKن من أئمة ا�ديث . ذكر � هذه ا�سانيد. طاهر بن̂ 
tft - ف بن عبد اهللاsطر)"( ه: ن ي�ت�Vأبو ا>و�د ا�وص«. قال ا}طيب � تار)u(  Cإ

و¿ بن حكيم.  اد وحدث بها عن ¡  بن �l. قدم بغد-رq اهللا عنه-والء ¿ بن أ@ طالب 
و¿ بن cمد بن ا�ع1. توÒ سنة أر�ع  )�(@روى عنه أبو ب�ر ا>شافO وcمد بن عمر ا�عا

  .-رEه اهللا تعاC-وثالث مائة 
tfx - ا� من هذه  طلحة بن ^مدÐبن جعفر ا>شاهد العدل أبو القاسم صاحب ا�سند ا

غيالن اÐق� أ@ ل ا}طيب � تارVه: حدث عن عمر بن إسماعيل بن ا�سانيد ا}مسة ع�. قا
ي وعبد اهللا بن زKدان وcمد بن ا�سA وأ@ القاسم ا غوي وأ@ ل+Kدوcمد بن العباس اال

وحرÑ بن  )Ñ[ )²اشا>[; وأ@ صخرة ئداؤد وأEد بن القاسم أÃ أ@ ا>ليث الفراأ@ ب�ر بن 
  عد وأ@ ب�ر بن �اهد ا�قري وغTهم. أ@ العالء و¡  بن صا

عنه عمر بن إبراهيم الفقيه واألزهري وأبو cمد ا}الل وعبد العزKز  حدثنا :قال ا}طيب
األزهري أن �و�  حدثLبن ¿ األزz و¿ بن ا�حسن اBنوÃ وا�سن بن ¿ ا�وهري. قال 

Aومات سنة ثمان .Aومائ� Aه اهللا-  وثالث مائة طلحة � أول سنة إحدى و�سعEر-.  
وصنف ا�سند أل@  ،يقول أضعف عباد اهللا: ن مقدم العدول واÐقات األثبات � زمانه

  وهو ا�سند اÐا� f ما ذكرنا � أول ا>كتاب. ،حنيفة f حروف ا�عجم
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Yباب الع  
رq - ن جزء ا>ز�يدي وعبد اهللا بن ا�ارث ب ،وعبد اهللا بن أنmس ،قد ذكرنا عبد اهللا بن أ@ أو¬

  .- ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- من روى عنهم اإلمام أبو حنيفة من أصحاب رسول اهللا  � - اهللا عنهم
tfz - سعودبن êفل بن حبيب بن شمخ بن öزوم بن صاهلة بن هل بن  عبد اهللا بن 

د ا>رEن هو أخو ا�ارث بن تميم بن سعد بن هذيل. شهد بدراً وغTها من ا�شاهد. و»نmته أبو عب
ص1 اهللا عليه وآ. - فقيه أصحاب رسول اهللا  وهو ،وأمهما أم عبد بنت عبدود .عتبة بن �سعود

أتmنا حذيفة  :قال أبو عùm � جامعه بإسناده إC عبد ا>رEن بن زKد قال )x(وأعالم اBابعA - وسلم
هدياً ودًال فنأخذ عنه و~سمع  - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- بأقرب اhاس من رسول اهللا  حدثنا نافقل
ابن �سعود  - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- ن أقرب اhاس هدياً ودًال وسمتاً من رسول اهللا  :فقال .منه

ولقد علم ا�حفوظون من أصحاب cمد أن ابن أم عبد هو أقر�هم إC اهللا  .ح� يتوارى منا � بmته
 ghا Cعة من ابن �سعود ’’ - ه وآ. وسلمص1 اهللا علي- زل9. وروى بإسناده إ�خذوا القرآن من أر

. توÒ عبد اهللا بن �سعود با�دينة سنة اث�تA ‘‘وأ@ بن كعب ومعاذ بن جبل وسا>م �وÆ أ@ حذيفة
  .- رq اهللا عنهما- وثالثA وص1 عليه ا>ز�T بن العوام ودفن با قيع 

@ حنيفة ي�تP إC عبد اهللا بن �سعود يقول أضعف عباد اهللا: ومن ا�شهور ا�علوم أن فقه أ
وقد  .- رq اهللا عنه- حيث أخذه من أصحاب إبراهيم اhخO عنه عن أصحاب عبد اهللا بن �سعود 

  رضيت ألم� ما رq 4ا ابن أم عبد. وا�مد هللا f ذ>ك. :- ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- قال رسول اهللا 
tf} - اهللا عنهما-  عبد اهللا بن عباس qهذه األمة وهو عبد اهللا بن عباس بن عبد ح - ر a

 - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- ود� £ رسول اهللا  ،�رتA - عليه ا>سالم- رأيت جaئيل  :ا�طلب. قال
و�ت قبل ا4جرة بثالث  :�رتA. مات بالطائف � أيام عبد اهللا بن ا>ز�T سنة ثمان أو �سع وس�A. قال

  .- رEه اهللا تعاC- وأنا ابن ثالث ع�ة سنة  -  عليه وآ. وسلمص1 اهللا- س�A وتوÒ رسول اهللا 
tf~ - اهللا عنهما-بن ا}طاب  عبد اهللا بن عمر qن. أسلم مع أبيه  -رEأبو عبد ا>ر

 ghا f وعرض Tع ع�ة سنة  - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-بمكة وهو صغ�يوم أحد و`ن ابن أر
 .و� قبل ا>و  lسنة .م ا}ندق و`ن ابن Nس ع�ة سنة فقبلهوعرض يو ،فلم يقبله و>م يره بالغاً 
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Aع وس��  )x( و`ن عمره أر�عاً وثمانA سنة وذ>ك بمكة. .مات بمكة سنة أر

tk�- اهللا عنه-  أبو ب�ر ا:صديق qن ا>واجب تقديم ذكر ا}لفاء ا>راشدين  -ر
فلهذا وقع تقديم  - عنهرq اهللا-ل�ن تقل ا>رواية عنهم وت�� عن ا>شباب وابن �سعود 

ذكرهم. أما ا>صديق فهو عبد اهللا بن أ@ قحافة عثمان بن ��ر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
 ëبن كنانة. أمه أم ا�ارث سل Ìhلب بن فهر بن ما>ك بن اê تيم بن �رة بن كعب بن >ؤي بن

نصار � ا�وم اÐا� بنت صخر بن ��ر بن كعب بن سعد بن تيم بن �رة. بايعه ا�هاجرون واأل
 ghت ا�نيا واستغلظ أ�ر  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-من وفاة ا�وارتدت العرب واضطر

�سيلمة وطليحة األسدي وارتد قوم من i قبيلة إال من قرÂش وثقيف وعقد اث� ع� >واًء 
 .ا4جرةوتوÒ سنة ثالث ع�ة من  .و�عث ا عوث وجاهد حق ا�هاد ح� أعز اهللا اإلسالم

و`تبه  ،و`نت خالفته س�تA وثالثة أشهر وNسة أيام. وعمره ثالث وستون سنة فقاضيه عمر
و�ؤذنه القرÕ وعهد إC عمر بن ا}طاب. وأوالده عبد اهللا  ،وحاجبه سعد ،عثمان بن عفان

  .-رq اهللا عنهم-وعبد ا>رEن وcمد وأسماء و�Îشة وأم �ثوم 
tkf- عمر بن ا>طاب - qاح بن -اهللا عنهر�عبد اهللا  ابن نفيل بن عبد العزى بن ر

وأمه حنتمة بنت هاشم بن ا�غTة. بوKع .  .بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن >ؤي بن êلب
وقتل � آخر ذي ا�جة سنة ثالث وع�Kن. و`نت  -رq اهللا عنه-يوم مات أبو ب�ر ا>صديق 

وجعل األ�ر شورى بA ستة وهم  .خالفته ع� س�A وستة أشهر وأياماً. وعمره ثالث وستون سنة
وقاص وأ�رهم أن ي�شاوروا ثالثة أيام وأن  ¿ وعثمان وطلحة وا>ز�T وعبد ا>رEن وسعد بن أ@

يص« باhاس صهيب. وأوالده عبد اهللا بن عمر وعبيد اهللا و�صم وأبو شحمة وزKد وcمد 
  .-رq اهللا عنه- وحفصة وزKنب. وأول ما ت�لم به عمر � خالفته عزل خا� بن ا>و�د 

tkk- بن بن أ@ العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد  عثمان بن عفان ßمناف بن ق
ابن  -بضم ا>ñف وفتح ا>راء  -�ب بن �رة بن كعب بن >ؤي بن êلب. وأمه أروى بنت كرKز 

ر�يعة بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها أم حكيم ا يضاء بنت عبد ا�طلب. بوKع . � ا�وم 
 .الثAاÐالث من ا>شورى وقتل با�دينة Ðالث ع�ة �لة بقيت من ذي ا�جة سنة Nس وث

وأوالده عبد اهللا  .وعمره ثالث وثمانون سنة .و`نت خالفته اث�� ع�ة سنة إال اث� ع� يوماً 
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وعبيد اهللا وأبان وعمرو وخا� وحبيب وا>و�د وعبد مناف وا�غTة وعبد ا�لك وأم عمرو و�Îشة 

  وعنهم. -رq اهللا عنه-وأم سعد 
tko - طالب Oاهللا عنه-  _ بن أ qبد ا�طلب بن هاشم بن عبد مناف بن ابن ع - ر

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم و( أول هاشمية  .قß بن �ب بن �رة بن كعب بن >ؤي بن êلب
بوKع . � ا�حرم.  .و�ت هاشمياً فسمته حيدرة فسماه رسول اهللا ص1 اهللا عليه وآ. سلم علياً 

ص1 اهللا عليه وآ. - وآQ رسول اهللا  وقيل أبو ب�ر. .وأول من بايعه طلحة وهو أول من أسلم
�ه ابن �لجم ا�رادي وقت  :واألنصار وقال . بA ا�هاجرKن - وسلمÖا�نيا واآلخرة. و � Ãأنت أ

ومات عن  .صالة ا>صبح ل�سع ع�ة �لة �ضت من شهر ر�ضان سنة أر�عA و�í ثالثة أيام
Aسنة. وأوالده سبعة وع�ون ا�سن وا�س Aمد ابن ا�نفية وعبد اهللا  ثالث وس�cوا�حسن و

وأبو ب�ر وعمر و¡  وجعفر والعباس وعبيد اهللا وأم �ثوم زوجة عمر وأم �ثوم ا>صغرى وزKنب 
ا>كaى وزKنب ا>صغرى ور�لة وأم ا�سن وEامة وميمونة وخد�ة وفاطمة وأم ا>كرام ونفmسة وأم 

  .- همرq اهللا عن- سلمة وأم أمها وأم أم أبيها ورقية 
tkp- ب�ر Oشة بنت أÐ¦  اهللا عنهما- ا>صديق qر-  ghص1 اهللا عليه وآ. - زوجة ا

قبض رسول  :وقالت .وتزوجها ب�راً و( بنت ست س�A و�ç بها و( بنت �سع س�A -وسلم
وقد ورد � ا>صحاح أن  .بA سحري وâري وحاقن� وذاقن� -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-اهللا 

 ghشة -اهللا عليه وآ. وسلم ص1- اÎ� ل يقرئ عليك ا>سالم قالت !قال: ياKaفقلت :هذا ج: 
  ورEة اهللا و�ر`ته ترى ما ال نرى.  -عليه ا>سالم-و

- ما أشR علينا من أصحاب اgh  :ذكر الÙمذي بإسناده عن أ@ �و¥ األشعري أنه قال
عن �Îشة أن  :وقال .وجدنا عندها علماً حديث فسأhا �Îشة عنه إال  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم

ص1 اهللا عليه وآ. -جاء بصورتها � خرقة حرKر خÌاء إC رسول اهللا  -عليه ا>سالم- جKaل 
و( بنت  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-توÒ رسول اهللا  .هذه زوجتك � ا�نيا واآلخرة :فقال -وسلم

  .-رq اهللا تعاC عنها-نة سبع وNسA ثما� ع�ة سنة. توفيت سنة ثمان وNسA وقيل س
tkt - .ه عبد ا:ر*ن بن أبزىVقال ا خاري � تار)x(¶صحبة. ،: وهو خزا .  

يقول أضعف عباد اهللا: وهو من أ�راء أمT ا�ؤمنA ¿ بن أ@ طالب كرم اهللا وجهه واله 
  .- عنهمرq اهللا- بن هبTة  خراسان بعدما عزل عنها ابن زوج أخته أم هانئ جعدة
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tkx - سملة عن  .عبد اهللا بن مغفلãيقول أضعف عباد اهللا: يروي أبو حنيفة حديث ال

. فمنهم من يقول: عن -رEه اهللا-ثم اختلف أصحاب أ@ حنيفة  ،أ@ سفيان طرKف بن شهاب
ومنهم من يقول:  ،ومنهم من يقول: عن يزKد بن عبد اهللا بن مغفل ،عبد اهللا بن يزKد بن ا�غفل

ن لعبد اهللا بن مغفل وهكذا ن äط ا�ارقط� وهو ا>صحيح وقد �ر ذ>ك � باب ا>صالة. عن اب
  .-رq اهللا عنه-وعبد اهللا بن مغفل من ا>صحابة �شهور 

كنmته  :. صحبة. قال أEد ،وقال ا خاري � تارVه: عبد اهللا بن مغفل ا�زì. نزل ا �ة
مات سنة  :قال .. كنmتان أبو عبد ا>رEن وأبو زKاد :معAوقال ¡  بن  .وقيل أبو زKاد ،أبو سعيد

 Aوقيل سنة إحدى وس� AسNاهللا عنه-سبع و qر-.  
tkz - Ñه:  .عطية القرVناقال ا خاري � تارaناأبو غسان  أخaأخ  TزهLعبد  حدث

ن� فوجدوها >م كنت فيمن ح�م فيهم سعد بن معاذ فنظروا إC � :عطية القرÕ قال )x( ]ن[عا�لك 
  تطلع فألقوì � ا6رKة.

tk} - sÏ ه .جعرفجة بنVقال ا خاري � تار)!( ghص1 اهللا عليه وآ. -: سمع ا
�وه ئناً من ن. وقيل تيقول: س -وسلمÖفا Aكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أ�ر ا�سلم

Oح األشجKÏ احيل. .عرفجة بنÏ ه عرفجة بنTوقال غ  
tk~ - ثsس�ن ا>كوفة عن أ@ إسحاق قال عمرو بن حر Áالقر Ñأبو سعيد ا�خزو: 

وقال  .)"(سمعت عمرو بن حرKث يقول: كنت � بطن ا�رأة يوم بدر كذا ذكره ا خاري � تارVه
  .-رq اهللا عنه-مات سنة Nس وثمانA صحا@ 

to� - .قتادة Oه: واسم أ@  عبد اهللا بن أVقتادة ا�ارث بنقال ا خاري � تار  O�ر
عبد ا>واحد أنه سمع  حدثنا :األنصاري ا>سل� ا�دي�. قال ا خاري: قال £ قmس بن حفص

ن أبو قتادة يصT اإلناء  :قال )u(حجاج بن أرطأة عن قتادة عن عبد اهللا بن أ@ قتادة عن أبيه
 ghنعه.يص -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم->لهرة ثم يتوضأ منه وقال رأيت ا  

tof -  ا>سل�.أبو عبد ا:ر*ن Òهكذا ذكره ا خاري  ،اسمه عبد اهللا بن حبيب ا>كو
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. قال ا خاري: قال hا حفص بن عمر عن Eاد عن عطاء عن عبد اهللا ا>سل� )x(� تارVه

روى عنه  .- رq اهللا عنهم- صمت ثمانA ر�ضان. سمع علياً وعثمان وابن �سعود  :قال
  وغTهما. ]مة بن �رثدبT وعلقحسعيد بن [

tok- رةsاهللا عنه- أبو هر qقال -رKبدع[. قال ا خاري: اسمه عبد اهللا بن عمرو. و 
عمرو بن عبد غنم. قدم من ا�من �م خيa وأسلم وس�ن  :. وKقال)"(]مهعبدن[. وKقال )!(]شمس

  .-اهللا عنهرq -وقيل سنة �سع وNسA  .وقيل سنة ثمان .ا�دينة. مات أبو هرKرة سنة سبع
too - ا>زهري  أبو سلمة Áن بن عوف القرEن. اسمه عبد اهللا بن عبد ا>رEبن عبد ا>ر

رq - سمع أبا هرKرة وابن عباس وابن عمر  :وقال ،)u(يعرف ب�نmته كذا ذكره ا خاري � تارVه
 :ا>زهري وقال .ن أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذ>ك علماً كثTاً  :. قال ا>زهري- اهللا عنهم

  أدر»ت �ورا أر�عة سعيد بن ا�سيب وعمر بن ا�دي� وعبد اهللا وأبا سلمة بن عبد ا>رEن بن عوف.
top- بن حفص  عتاب بن أسيد Ñه: قال £ ا�رVقال ا خاري � تار .Çا� Áالقر

 :الأيوب بن عبد اهللا عن عمرو بن أ@ عقرب قال: ق حدثناخا� عن أ@ عثمان القرÁ  حدثنا
سمعت عتاب بن أسيد وهو �سند ظهره إC ا يت واهللا ما أصاب� � عم« هذا ا6ي وال� رسول 

  كسوتها �والي كmسان. )�( عقدين]م A[ثو�إال  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-اهللا 
tot - ه عبد اهللا بن شدادVاسم ا4اد أسامة بن عمرو )²(بن ا4اد. قال ا}طيب � تار :

بن جابر ن من كبار اBابعA وثقاتهم. حدث عن عمر بن ا}طاب و¿ بن أ@  بن عبد اهللا
رq -طالب ومعاذ بن جبل وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس و�Îشة وأم سلمة وميمونة 

 .قتل بدجيل سنة إحدى وثمانA .. روى عنه طاوس وا>شعg وسعد بن إبراهيم وRاعة-اهللا عنهم
  .-رq اهللا عنه-ثمانA وقيل سنة اث�تA و

tox - ه عبد ا:ر*ن بن سابطVذكره ا خاري � تار)º( ن بن سابط  :وقالEعبد ا>ر
  عن يع1 بن أمية.
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.AابعBيقول أضعف عباد اهللا: وهو من كبار ا  

toz - .س بن عرقوب�Òه عVأورده ا خاري � تار)x( سمع عبد اهللا بن  :وقال
  .- رq اهللا عنه- �سعود 

to}- ر.عsÏ ر مارة بنKÖ ه: عمارة بنVسمع صخر الغامدي. )!(قال ا خاري � تار  
to~- .ر�اح Oآل  عطاء بن أ Æمد �وc ته أبوmه: كنVمخثي @[أقال ا خاري � تار[)"( 

Çالفهري ا� Áاح أسلم ،القر�ن Eاد عقال حيوة بن KÏح عن عباس بن الفضل  .واسم أ@ ر
مات سنة Nس  :وقال أبو نعيم .مات عطاء سنة أر�ع ع�ة ومائة ،ةبن سلمة قدمت �كة سن

ع�ة ومائة. سمع ابن عباس وأبا هرKرة وأبا سعيد وجابراً وابن عمر. روى عنه عمرو بن دينار 
عن ابن عيmنة عن ابن جرKج عن  )u(]عبد اهللا ا�ع�[وقmس بن سعد وحبيب بن أ@ ثابت قال 

  طالب شيخاً كبTاً.رأيت عقيل بن أ@  :عطاء قال
  هذه ا�سانيد. � -رEه اهللا تعاC-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

tp� - ابن عباس عكرمة Íووسمع  .: كنmته أبو عبد اهللا)�(. قال ا خاري � تارVه
مات  :. سمع منه جابر بن يزKد. قال أبو نعيم- رq اهللا عنهم- بن عباس وأبا سعيد و�Îشة 

وروى ما>ك عن  ،مات سنة أر�ع ومائة با�دينة. روى عنه ا>شعg :وقال ¿ .سنة سبع ومائة
  .- رEه اهللا تعاC- رجل عن عكرمة 

  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا تعاC-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
tpf- ه: عمرو بن دي .عمرو بن دينارVنارقال ا خاري � تار،  Çمد األثرم ا�c أبو

مات سنة ست  :قال ابن عيmنة .سمع ابن عمر وابن ا>ز�T وعبد اهللا بن جعفر )²(�وÆ باذان.
ما أعلم أحداً أعلم  :. قال ابن عيmنة]سمع منه أيوب وشعبة وابن جرKج واÐوري[ وع�Kن ومائة.

ن جبT وعكرمة وعطاء بعلم ابن عباس من عمرو بن دينار. سمع منه ومن أصحابه سعيد ب
  هو �وÆ �و¥ بن باذان. :وقيل .و»mسان و�اذان ��ل كÓى f ا�من
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  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

tpk- .ه عطاء بن �سارVقال ا خاري � تار)x( ghميمونة زوجة ا Æص1 اهللا -: هو �و
. -رq اهللا عنهم-سمع ابن �سعود وابن عمر  :وKقال .عيد وأبا هرKرةسمع أبا س .-عليه وآ. وسلم

ما رأيت قاضياً خTاً من عطاء بن Âسار.  :روى عنه cمد بن عمرو بن عطاء. قال هشام بن عروة
  هو أخو سليمان وعبد اهللا وعبد ا�لك. :وقال

  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا تعاC-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
tpo- زأبو داؤد ا�د� �وÆ ب� عبد ا�طلب. قال  ،األعرج عبد ا:ر*ن بن هر

  : سمع أبا هرKرة. سمع منه أبو ا>زناد.)!(ا خاري � تارVه
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا تعاC-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

tpp- عبد اهللا بن عمر � ،عبد اهللا بن دينار Æاهللا عنهما-و qا�د�. قال ا خاري  -ر
  .]سمع منه ما>ك وشعبة[: سمع ابن عمر. )"(� تارVه

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
tpt - .jه عبد ا�لك بن عمVقال ا خاري � تار)u( كناه Áك. قال : أبو عمر القرKÏ

قال: قال عبد ا�لك  .مات سنة ست وثالثA ومائة أو âوه :ج«ابن أ@ األسود عن أ@ عبد اهللا ا 
إذا  :وقال .أنا أول من عa نهر بلخ مع ابن عثمان :وقال عبد ا�لك .فتح جلوالء .]د أ@هش[

  حدثت�م �ديثه ال أنقص منه حرفاً.
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- م أبو حنيفة يقول أضعف عباد اهللا: يروي عنه اإلما

tpx - .Ìر ا:شع¦ Òكو gاحيل أبو عمرو ا>شعÏ ه: ��ر بنVقال ا خاري � تار. 
"ö @د بن أ@ الطيب  )�(وقال قتادة عن أEقال ا خاري: قال أ .gعن ��ر بن عبد اهللا ا>شع

 :وقال: قال £ ا>شعg .. ث�تان وثمانون سنةو ،عن إسماعيل بن �ا� أنه مات سنة أر�ع ومائة
 ghس مائة من أصحاب اN نة .-ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-أدر»تmاس  :وقال ابن عيhن ا

ابن عباس � زمانه وا>شعg � زمانه  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-ثالثة بعد أصحاب رسول اهللا 
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gوري � زمانه. وقال: قال ا>شعÐكنت بمر :وا.Aو وعلقمة يص« ر»عت  

  هذه ا�سانيد. � -رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
tpz- ه _ بن األقمرVقال ا خاري � تار .Òا>واد¶ ا>كو)x( سمع أبا جحيفة وأبا :

  سمع منه اÐوري وشعبة.وعطية وعكرمة. روى عنه منصور بن ا�عتمر 
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-د اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة يقول أضعف عبا

tp} - عطية بن سعد Òته أبو ا�سن ا>كوmه: كنVقال ا خاري � تار .Òوقال  .العو
¡دث عن أ@ سعيد ا}دري وابن عمر وRاعة.  .كناه £ ابن عيmنة ،هو ا�د£ :�رة بن خا�

  )!(.- رq اهللا عنهم- روى عنه Rاعة 
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

tp~ - د عطاء بن ا:سائبKق�. قال عبد اهللا بن أ@ األسود عن  ،بن زÐد اKأ@ أبو يز
  .-رEه اهللا تعاC- مات سنة ست وثالثA ومائة أو âوها  :عبد اهللا العج«

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-وي عنه اإلمام أبو حنيفة يقول أضعف عباد اهللا: وKر
tt� - رثد: هو ا>كوÒ ا�ÑÌ. يروي عن عطاء )"(قال ا خاري � تارVه .علقمة بن 

  وسليمان بن برKدة ومقاتل بن حيان. سمع منه اÐوري.
  سانيد.� هذه ا� -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

ttf - .ز بن رفيعsأبو عبد  عبد العز Çز بن رفيع ا�Kه: عبد العزVقال ا خاري � تار
جرKر أنه أتت عليه نيف  )u(]ن[باهللا. سمع ابن عباس وأ~ساً وعطاء. قال ا خاري: قال £ cمد 

  .)�(هك�ة Rاع من‘‘ �تفارق’’ا�رأة معه ح� تقول: مكث ت و�سعون سنة و`ن يLوج فال
  � هذه ا�سانيد. - رq اهللا عنه- يقول أضعف عباد اهللا: هو �ن يروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

ttk - ا�خارق Oم بن أsه: سمع  ،عبد ا:كرVأبو أمية ا�علم ا �ي. قال ا خاري � تار
وشعبة. و�براهيم. سمع منه اÐوري وابن جرKج وما>ك  )²([بالل]طاوساً و�اهداً و�كحوًال وحسان بن 
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  عبد ا>كرKم بن قmس. :هلك سنة سبع وع�Kن ومائة. وKقال :)x( ]ةيmنع[قال ا خاري: قال ابن 

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
tto - وهب ا�د5 بن عبد اهللا )!(ثمانع. قال ا خاري � تارVه: سمع أبا هرKرة بن 

-qوري وابنه عمرو. يعد � أهل ا�دينة. قال أبو أسامة-اهللا عنه رÐهو الطل%  :. روى عنه ا
  �وÆ طلحة اBي� وأصله مد� و`ن Âس�ن بالعراق.

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- يقول أضعف عباد اهللا: يروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
ttp - ÇيÊهعمرو بن عبد اهللا. قال ا أبو إسحاق ا:سVخاري � تار )"( Òهو ا>كو :

. روى عنه -رq اهللا عنهم- ا4مدا� رأى علياً وأسامة بن زKد وابن عباس والaاء وزKد بن أرقم 
مات يوم قدم  :. قال ¡  بن سعيد القطان-رEهم اهللا تعاC-األعمش وا>زهري واÐوري ومنصور 

  ا>ضحاك ا>كوفة سنة �سع وع�Kن ومائة. 
كنت كثT  :وقال .عت أبا إسحاق يقول: و�ت >س�تA بقيتا من خالفة عثمانسم :قال KÏك

ص1 اهللا عليه - كنت أجا>س عبد اهللا بن عمر ورأيت ~ساء اgh  :وقال .ا�جا>سة >رافع بن خديج
  ا>شعg أ�a م� lسنة أو س�تA. :وقال. حججن � هوادج � زمن ا�غTة بن شعبة - وآ. وسلم

  كثTاً � هذه ا�سانيد. - رq اهللا عنه- اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة  يقول أضعف عباد
ttt - .يروي عنه اإلمام أبو حنيفة  عبد اهللا بن خليفة .AابعBلة اR اهللا - من qر

  � هذه ا�سانيد. - عنه
ttx- سعود _ بن عبد اهللارq اهللا -بن أخ عبد اهللا بن �سعود  بن عتبة بن 

  ة اBابعA. يروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.من Rل -عنه
ttz - .ه عثمان بن ¦صمVقال ا خاري � تار)u( سمع Òاألسدي ا>كو Aته أبو حصmكن :
  وسعيد بن جبT وÏ¡اً وا>شعg. روى عنه اÐوري وشعبة وابن عيmنة. - رq اهللا عنهما- ابن عباس 

  إلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه ا
tt} - .ه: عدي بن ثابت األنصاري جده أبو أم عدي بن ثابتVعبد  )�(هقال ا خاري � تار

  اهللا بن يزKد. سمع الaاء وعبد اهللا بن يزKد. وسمع منه ¡  بن سعيد القطان وشعبة و�سعر بن كدام.
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 ��" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

tt~- يبÈ ه: سمع أباه  ¦صم بنVقال ا خاري � تار .Òا>كو Ñعبد وبن شهاب ا�ر
  ا>رEن بن األسود. سمع منه اÐوري وشعبة و�سعر بن كدام.

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
tx�- .سن ا:زرادiجعفر بن  :وقيل .ل هو ¿ بن ا�سناختلفوا � اسمه فقي أبو ا

 .واتفقوا f أنه معروف با>صيقل .أبو ا�سن :وقيل .أبو ¿ :ا�سن. واختلفوا � كنmته فقيل
  هذه ا�سانيد. وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة حديثاً � ا>سواك وقد �ر �

txf - .ادةsز Oه عبيد اهللا بن أVقال ا خاري � تار)x(اد  : هو عبيد اهللاKبن أ@ ز
القداح ا�Ç. سمع أبا الطفيل ��ر بن واثلة بن األسقع والقاسم. يروي عنه اÐوري وو»يع. وقال 

ن وسطاً >م ي�ن بذاك لmس هو مثل عثمان بن األسود وال سيف وcمد بن عمر  :¡  القطان
.Aته أبو ا�صmوأحب إ£ منه كن  

  بو حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أ
txk - ه عبد ا�لك بن إياسVبا� األعور. قال ا خاري � تارmقال إسحاق عن )!(ا>ش :

  جرKر أنه يعد � ا>كوفيA. سمع إبراهيم و`ن من قدماء أصحابه.
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

txo- .م بن معقلsم عبد ا:كرAابعBلة اR يروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه  ،ن
  ا�سانيد.

txp - .عبد ا:ر*ن بن حزم AابعBلة اR اهللا عنه- يروي عنه اإلمام أبو حنيفة  ،من qر - 
  � هذه ا�سانيد.

txt- .ي�Zه فقال عبد األ- اVي� روى عنه  :ذكره ا خاري � تارBا fعبد األ
  .-تعاC رEهما اهللا-�سعر 

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
txx- _ بن ¿ بن أ@ طالب  عبد اهللا بن Aاهللا عنه-بن ا�س qأخو أ@ جعفر  -ر

يروي عنه يزKد بن أ@ زKاد. وسمع منه  :cمد بن ¿ ألبيه وأمه كذا ذكره ا خاري � تارVه وقال
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 �²" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  .)x(رديناعùm بن 

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
txz - .ه عمرو بن شعيبVمد بن عبد )!(قال ا خاري � تارc عمرو بن شعيب بن :

كنmته أبو إبراهيم سمع أباه وسعيد بن ا�سيب  :بن عمرو بن العاص ا>سه� القرÁ. قال اهللا
جرKج وعطاء بن أ@ ر�اح وا>زهري وا��م و¡  بن سعيد وطاوساً. روى عنه أيوب وابن 

  القطان. 
قتادة وعمرو بن شعيب ال يعاب عليهما Áء إال  :قال ا خاري: قال أبو عمرو بن العالء

رأيت أEد بن حنبل و¿ بن ا�دي�  :أنهما نا ال Âسمعان Jlء إال حدثاه. قال: قال cمد
  تجون �ديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.وا�ميدي و�سحاق بن إبراهيم ¡

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
tx} - .رة: أبو عبد اهللا ا�ه� ا>كوÒ سمع عبد )"(قال ا خاري � تارVه عمرو بن 

رEة -واألعمش اهللا بن أ@ أو¬ وعبد ا>رEن بن أ@ �1 وسعيد بن ا�سيب. روى عنه منصور 
  .-اهللا عليهم

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
tx~- .جودRا Oجود  ¦صم بن أhه: �صم بن بهدلة هو ابن أ@ اVقال ا خاري � تار

أبو ب�ر األسدي كوÒ سمع زر بن حبmش وأبا وائل. قال ا خاري: قال £ أبو الطيب عن 
سليمان بن حرب عن  حدثناوقال ا خاري:  .يل بن �ا� مات سنة ثمان وع�Kن ومائةإسماع

  .)u(زEاد بن زKد عن �صم بن بهدلة رأيت Ï¡اً عليه بر~س خ
tz�- ارثiه كذ>ك. قال عطية بن اVأبو روق. ذكره ا خاري � تار Òا4مدا� ا>كو: 

  اÐوري وعبد ا>واحد وأبو أسامة.بن خليفة وا>ضحاك. سمع منه  )�(د اهللايسمع عب
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
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 �º" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
tzf - ر بن ا:سمطبن  . كذا ذكره ا خاري � تارVه ثم قال: قا. ¿)Ñ)xا�را ¦

¡   . قال)x(رKفغاBمي� سمع أبا ال )Ñ)xهو ابن ا>سمط ا�را :وقال �روان بن معاوKة .�سهر
  ��ر بن ا>سمط ثقة حافظ وهو أبو كنانة. :القطان

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
tzk- روي عنه اإلمام أبو حنيفة عن  عبيدة بن معتبKو .Aوقيل عبدة بفتح الع .gا>ض

 ghع  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-إبراهيم عن قزعة عن أ@ ذر عن ا�أنه ن يص« قبل الظهر أر
  ر»عات ال يفصل بmنهن lسالم. وقد �ر � هذه ا�سانيد.

tzo- .ن األحول.  ¦صم األحولEه: �صم بن سليمان أبو عبد ا>رVقال ا خاري � تار
  وا�سن ا �ي. روى عنه اÐوري وشعبة. )!(سمع أ~ساً وصفوان

  حنيفة � هذه ا�سانيد. يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو
tzp- ه عطاء بن عجالنVعطاء بن عجالن  :فقال )"(ا �ي. ذكره ا خاري � تار

  ا �ي العطار. قال ~سبه عبد ا>وارث ثم طعن فيه ا خاري.
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

tzt - .رأبو حنيفة عن عبيد اهللا بن عبد ا>واحد بن  تابO يروي عنه اإلمام _ بن ¦
أنه قال لعتاب بن أسيد انطلق إC أهل  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-عتاب بن أسيد عن رسول اهللا 

  ا�ديث وقد �ر � هذه ا�سانيد. .اهللا فانههم عن أر�ع خصال
tzx - ه فقال عباية بن رفاعةVعة بن رافع عباية بن رفا :بن رافع. ذكره ا خاري � تار

 )u( ]و¡  بن سعيد القطان[بن خديج األنصاري ا�ارF. سمع جده رافعاً. روى عنه أبو حيان 
  وسعيد بن �Óوق.

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
tzz - سنiبن ا�سن بن ¿ بن أ@ طالب كرم اهللا وجهه. قال ا}طيب  عبد اهللا بن ا

: وفد � Rاعة من الطا f A أ@ العباس ا>سفاح وهو باألنبار ثم رجعوا إC ا�دينة )�( تارVه�
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 �À" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
Aمد و�براهيم عدة س�c سه با�دينة ألجل اب�يهãا>كوفة فلم  ،فلما و& ا�نصور ح Cثم نقله إ

ن أحداً ما رأيت أحداً من علمائنا ي�ر�و :يزل � حãسه ح� مات. قال �صعب بن عبد اهللا
نه ثقة مأ�ون. إ :كما ي�ر�ون عبد اهللا بن ا�سن. وعنه روى ما>ك حديث ا>سدل. قال ¡ 

من سنة Nس وأر�عA ومائة وهو ابن  )x( .مات � حãس ا�نصور با>كوفة يوم عيد األضU :قال
  .-رEة اهللا عليه-ست وأر�عA سنة. 

  � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
tz} - ه عبد اهللا بن عبد ا:ر*نVذكره ا خاري � تار .Aعبد  :فقال )!(بن أ@ ا�س

 .Tوف«. سمع نوفل بن �ساحق ونافع بن جبhا Áالقر Çا� Aن بن أ@ ا�سEاهللا بن عبد ا>ر
  .-رEة اهللا عليهم-روى عنه شعيب بن أ@ Eزة وابن عيmنة وما>ك واÐوري 

  وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد. :ا�صنف قال
tz~ - ه عمار بن عبد اهللاVسار ا�ه�. كذا ذكره ا خاري � تارÂ روى  :وقال )"(بن

.Aة. يعد � ا>كوفيKنة و�روان بن معاوmروى عنه ابن عي .gعن ابن أ@ �1 وا>شع  
  � هذه ا�سانيد. يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة

t}�- ر أبو بردة: ��ر بن عبد اهللا بن قmس هو )u(األشعري. قال ا خاري � تارVه ¦
مات سنة أر�ع ومائة.  -رq اهللا عنهم-أبو بردة بن أ@ �و¥ األشعري. سمع أباه وعلياً وابن عمر 

قال عمر بن عبد  :انوقال سفي .ن أبو بردة f قضاء ا>كوفة فعز. ا�جاج ووÆ أخاه :قال
  ثمانون سنة. :قال ؟Kم أتت عليك :العزKز أل@ بردة

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
t}f - ه وقال عمرو بن عبيدVته أبو  :بن باب ا �ي. كذا ذكره ا خاري � تارmكن

أو اث�تA  )�([ثالث]  القطان. مات سنة عثمان �وÆ ب� تميم من أبناء فارس ا�تËم تر»ه ¡
  هو عمرو بن كmسان بن باب. :وقال ابن Eيد .وأر�عA ومائة � طرKق �كة

  يقول أضعف عباد اهللا: يروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
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 �Å" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
t}k - .jه عمران بن عمVقال ا خاري � تار)x( £عبد اهللا بن �سعود ا4ذ Æهو �و :-

وKروي عن أبيه  :قال .أخو القاسم بن عبد ا>رEن ألمه قا. ابن عيmنة عن �سعر -هللا عنهرq ا
.Aحديثه � ا>كوفي  

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
t}o- ي. عبد اهللا بن سعيدaبن أ@ سعيد ا�ق )!(  

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-نه اإلمام أبو حنيفة يقول أضعف عباد اهللا: وKروي ع
t}p- .بن ماهان �Kه: هو أبو جعفر ا>رازي وهو ابن أ@  عVقال ا خاري � تار

عùm اBمي�. سمع عطاء وا>ر�يع بن أ~س ومنصوراً وعمرو بن دينار. سمع منه و»يع وأبو نعيم 
  .)"(أصله �روزي :وKقال

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-Kروي عنه اإلمام أبو حنيفة يقول أضعف عباد اهللا: و
t}t - [بن عبد اهللا]بن عتبة  عبد ا:ر*ن بن عبد اهللا)u(  بن �سعود. قال

ا خاري � تارVه: هو ا�سعودي ا4ذ£ ا>كوÒ ~سبه ا�قري. سمع القاسم بن عبد ا>رEن 
Aي: قال £ صدقة عن �سعر ما أعلم . سمع منه و»يع وأبو نعيم. قال ا خار)�(وأبا حص

  أحداً أعلم بعلم ابن �سعود من ا�سعودي. مات سنة س�A ومائة.
� هذه ا�سانيد وقد  -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

.Aمات قبله بع� س�  
t}x - .ه عثمان بن راشدVشد ا>سل� عن عثمان بن را :فقال )²(ذكره ا خاري � تار

  �Îشة بنت عجرد روى عنه اÐوري.
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

t}z - ه عون بن عبد اهللاVهو ا4ذ£  .بن عتبة بن �سعود. كذا ذكره ا خاري � تار
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 ²É" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  .)x(- عليهمرEة اهللا-سمع منه ا�سعودي و�سعر  .هرKرة اا>كوÒ. سمع أب

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
t}} - .جحيفة Oسمع  عون بن أ .Òه: واسم أ@ جحيفة وهب كوVقال ا خاري � تار

  )!(أباه وعمرو بن ميمون وا�نذر بن جرKر. سمع منه اÐوري وشعبة.
� هذه  -رq اهللا تعاC عنه-عنه اإلمام أبو حنيفة  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي

  وقد �ر ذ>ك � باب ا�دود من هذه ا�سانيد. ،وقيل ا6ي يروي عنه أبو حنيفة أبو عون .ا�سانيد
t}~ - ه وقال عتبة بن عبد اهللاVأخو  :بن عتبة بن �سعود. كذا ذكره ا خاري � تار

لعمmس. سمع إياس بن سلمة بن األ�وع وا�سن بن عبد ا>رEن ا�سعودي ا4ذ£ ا>كوÒ أبو ا
  )"(سعد. سمع منه و»يع وأبو نعيم. قال ا خاري: ~سبه أبو أمامة.

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
t~�- ه وقال. عراك بن ما:ك الغفاريVرة :كذا ذكره ا خاري � تارKروى  .سمع أبا هر

  )u( ه خثيم وعثمان بن أ@ سليمان وسليمان بن Âسار وا>زهري.عنه ابن
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

  فصل 
  � ذكر من روى عن اإلمام أO حنيفة � هذه ا�سانيد

t~f - ه عبد اهللا بن ا�باركVن ا�روزي. قال ا}طيب � تارEهو �و)�(أبو عبد ا>ر : Æ
Eي� وBد يب� حنظلة. سمع هشام بن عروة و�سماعيل بن أ@ خا� وسليمان األعمش وسليمان ا

الطوKل وعبد اهللا بن عون و¡  بن سعيد األنصاري ومعمر بن راشد وابن جرKج وابن أ@ ذئب 
وما>ك بن أ~س وسفيان اÐوري وشعبة واألوزا¶ وا>ليث بن سعد وKو~س بن يزKد و�براهيم بن 

عد وزهT بن معاوKة وأبا عوانة و`ن من ا>ر�انAm � العلم ا�وصوفA ا�ذكورKن با>زهد. وحدث س
ومعتمر بن سليمان و¡  عنه داؤد بن عبد ا>رEن العطار وسفيان بن عيmنة وأبو إسحاق الفزاري 
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 ²x" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
ن همام وأبو وعبد اهللا بن وهب و¡  بن آدم وعبد ا>رزاق ب بن سعيد القطان وعبد ا>رEن بن مهدي

بن عثمان  )x(أسامة Eاد بن أسامة و�Ç بن إبراهيم و�و¥ بن إسماعيل و�سلم بن إبراهيم وعبدان
و¡  بن معA وأبو ب�ر بن أ@ شmبة وا�سن بن ا>ر�يع وا�سن بن عرفة وغTهم. وفضائله أ�� 

مانA ومائة ودفن من أن $#. و� سنة ثمان ع�ة ومائة وقيل �سع ع�ة. ومات سنة إحدى وث
  وسئل قبل �وته فقال أنا ابن ثالث وس�A سنة. - رEه اهللا تعاC- بهيت 

مع أنه إمام أئمة ا�ديث وشيخ شيوخ ا خاري و�سلم وأمثا4ما ويقول أضعف عباد اهللا: 
وKروي عنه ا>كثT � هذه ا�سانيد وهو أيضاً شيخ بعض شيوخ  .هو من أصحاب أ@ حنيفة

  .-رq اهللا عنهم-م أEد بن حنبل ا>شافO واإلما
t~k - ه وقال )!([بن صالح] _ بن صالحVاألصل  :بن  . ذكره ا خاري � تار Òكو

  بن  . سمع منه أبو نعيم الفضل بن دكA. )"( [بن صالح]أخو ا�سن بن صالح
 يقول أضعف عباد اهللا: وأبو نعيم من شيوخ ا خاري و�سلم وهو شيخه فإذا هو شيخ شيخ

  ا خاري و�سلم وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
t~o - سCبن يو �Kبن أ@ إسحاق ع، Oيãه وقال .أبو ب�ر ا>سVذكره ا خاري � تار: 

أصله كوÒ س�ن ناحية ا>شام. سمع األعمش و�سماعيل بن أ@ خا�. قال ا خاري � تارVه: قال 
األوزا¶ إال عùm بن يو~س فإ� رأيته أخذ األوزا¶ بقو. وقال: قال ما أبا£ من خالف� �  :ا>و�د

ùmع)u( وقيل سنة �سع Aرجعت عماًال. مات سنة إحدى و�سع)�(  ومائة Aوثمان -Cه اهللا تعاEر -.  
رq -أ@ حنيفة  يقول أضعف عباد اهللا: ومع جاللة cله عند ا�حدثA يروي عن اإلمام

  ه ا�سانيد.� هذ -اهللا تعاC عنه
t~p - سهرقال ا خاري � تارVه: أبو ا�سن ا>كوÒ قرÁ. سمع أبا إسحاق  ._ بن 

  )²(ا>شmبا� وهشام بن عروة وهو أخو عبد ا>رEن.
                                           

���   ���
C G� �I7= G� ?� "
= '�;�� �E�١٢ G�"�� ��� 
�!�   3 ���	
�� �01H �+1 
 .‘‘الفضل بن دكA’’و>م 3د ‘‘ ¿ بن صالح بن  ’’، وÒ ا�طبوعة: �۶/۱۱۱������ ���
�X�   3 ���	
�� �01H �+1 
 .‘‘الفضل بن دكA’’و>م 3د ‘‘ ¿ بن صالح بن  ’’بوعة: ، وÒ ا�ط�۶/۱۱۱������ ���
�e�  � ,�=$
gZ� 3 �+1 
: نصصت األوزا¶ عما قال عمر بن عبد العزKز و»تب عمر فلم أجد عنده ما �۶/۲۰۴������ ���

 .‘‘سنه سبع وثمانA ومائة’’و ‘‘ يقوم عليه
�r�  � ,�=$
gZ� 3 �+1 
وزا¶ عما قال عمر بن عبد العزKز و»تب عمر فلم أجدعنده ما : نصصت األ�۶/۲۰۴������ ���

 .‘‘سنه سبع وثمانA ومائة’’و ‘‘ يقوم عليه
�{�   
��� �������۶/۱۲۳. 



 !²" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
- يقول أضعف عباد اهللا: ومع جاللة cله � العلم عندهم يروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه
t~t- كذا ذكره ا خاري   بن إدر�سعبد اهللا .Òن األودي ا>كوEد بن عبد ا>رKبن يز

روى معن عن  :سمع أباه وا>شmبا� وما>ك بن أ~س. قال ا خاري: قال £ ¿ :. وقال)x(� تارVه
و�  :و»نmته أبو cمد. وقال أEد .ما>ك عن عبد اهللا بن إدرÂس. مات سنة اث�تA و�سعA ومائة

  مائة.سنة Nس ع�ة و
وما>ك شيخ شيوخ ا خاري و�سلم وا>شافO  - يقول أضعف عباد اهللا: ومع أنه شيخ ما>ك

  أRعA � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنهم- وأEد يروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
t~x- .jا4م عبد اهللا بن نم Òه: أبو هشام ا>كوVا�. سمع عبد دقال ا خاري � تار

مات سنة �سع و�سعA  :بن عروة. قال ا خاري: قال £ أEد بن أ@ رجاءالعمري وهشام  )!(اهللا
  .-رEة اهللا عليه-ومائة 

يقول أضعف عباد اهللا: ومع هذا القدر ا�ليل � علم ا�ديث يروي عن اإلمام أ@ 
  حنيفة � هذه ا�سانيد.

t~z - ميدiه عبد اVا�ميد بن  عبد :فقال )"(ا�ميدي ا�ما�. ذكره ا خاري � تار
قال ا خاري: وEان  عبد ا>رEن أبو ¡  ا�ما� ا>كوÒ �والهم. سمع األعمش وسفيان اÐوري.

  شعب من تميم.
يقول أضعف عباد اهللا: ومع جاللة cله � علم ا�ديث هو من أصحاب اإلمام أ@ حنيفة 

  وشعبة يروي كثTاً من مناقبه وغT ذ>ك � هذه ا�سانيد.
t~} - :ه ر*ن بن ^مدعبد اVذكره ا خاري � تار .ôا�حار)u( وقال:  .Òمد ا>كوc هو أبو

  .- رEه اهللا تعاC- مات سنة Nس و�سعA ومائة  :سمع �ث بن أ@ سليم. قال ا خاري: قال £ cمود
  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

t~~ - Kش Oه بةأبو ب�ر بن أVمد بن إبراهيم  :فقال )�(ذكره ا خاري � تارc عبد اهللا بن
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.Aومائ� Aس وثالثN مات سنة .Òا>كو áãبة أبو ب�ر العmبن عثمان هو عبد اهللا بن أ@ ش  

 Tيقول أضعف عباد اهللا: ومع أنه من كبار شيوخ ا خاري و�سلم ا6ي خرجا عنه ا>كث
وKروي عنه اإلمام  .عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد� ا>صحيحA هو من صغار من يروي 

  .-رq اهللا عنه-أEد بن حنبل 
x�� - .ته أبو ا�سن ا}زاز العابدي _ بن هاشمmه: كنVقال ا خاري � تار)x(  4م Æو�

 مات سنة :يروي عن أبيه و»ثT اhواء وشقيق بن أ@ عبد اهللا. روى عنه cمد بن ا>صلت. قال أEد
  .)!(�سع وثمانA ومائة

  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
x�f - ه فقال ۔عمرو العنقزيVذكره ا خاري � تار:  Áمد أبو سعيد القرc عمرو بن

مات سنة �سع و�سعA ومائة. سمع  :كوÒ. قال ا خاري: قال £ إسحاق بن ن� ، �والهمالعنقزي
Ðائيل. روى عنه ابنه القاسماüوالعنقز يقال . .قال ا خاري: والعنقز ي�سب إ�ه .وري و�: 

  )"( ا�رز3وش.
  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

x�k- ه .ا4روي ¦ئذ بن حبيبVيقال .أبو هشام األحول :وقال .ذكره ا خاري � تار: 
ãب� ع Æحدثنا�ئذ بن حبيب ا4روي  حدثنايوسف بن راشد  حدثناس. ثم قال ا خاري: �و 

 ghيد عن أ~س بن ما>ك رأى اE-ر وجهه  - ص1 اهللا عليه وآ. وسلمEامة � ا�سجد فاH
ما أحسن هذا. قال ا خاري: رواه إسماعيل بن جعفر  :عليه خلوقاً فقال تا�رأته وصب افحكته

  .-ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-اu(  gh(حتها :وقاال ‘‘ا}لوق’’ :والوحفص عن Eيد و>م يق
يروي عن اإلمام أ@  -رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: فعلم أنه شيخ شيوخ ا خاري 

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- حنيفة 
x�o - .uاد ا:كوsه: قال  عبد اهللا بن زVقال ا خاري � تارLاد عبد اهللا بن ز حدثK

رq اهللا -عكرمة بن عمار أبو عمار عن ¡  بن أ@ كثT عن أ@ سلمة عن أ@ هرKرة  أخaنا
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 ²u" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  .)x(6ي ينكح أمها سبعون باباً أصغرها ر�ا> :أنه قال -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-عن اgh  -عنه

 رq اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: فعلم أنه شيخ ا خاري يروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
  � هذه ا�سانيد. -عنه

x�p- ناط ،عبد ر�هiهأبو شهاب اVه بن نافع :فقال )!(. ذكره ا خاري � تار� ،عبد ر
ا�داي�. سمع ا�سن بن عمرو وcمد بن سوقة وKو~س بن  ،أبو شهاب ا�ناط صاحب الطعام

  ~سبه �و¥ بن إسماعيل. ،عبيد. سمع منه أEد بن يو~س
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة يقول أضعف عباد اهللا: 

x�t- ه فقال .عبد ا�لكVج :ذكره ا خاري � تارKز بن جرKأبو  ،عبد ا�لك بن عبد العز
. قال ا خاري: قال أEد عن )"(]القرÁخا� أمية  ن[اب�وÆ  ،ا�Ç – . كنmتان - أبو خا�وا>و�د 

سمع طاوساً و�اهداً وعطاء. سمع منه اÐوري والقطان  .NسA ومائة مات سنة :¡  بن سعيد
مات  :وقال ¿ .>م ي�ن أحد أثبت � نافع من ابن جرKج :و¡  بن سعيد األنصاري قال القطان

هو �وÆ عبد اهللا بن أمية بن عبد اهللا بن خا�  :وقال ¡  بن معA .وأر�عA ومائة )u(]عسب[سنة 
  وأصله روÑ. بن أسيد األ�وي

يقول أضعف عباد اهللا: ومع أنه إمام أئمة ا�ديث وشيخ أ�a شيوخ ا خاري و�سلم يروي 
رq اهللا - وهو شيخ شيوخ اإلمام ا>شافO  .� هذه ا�سانيد - رq اهللا عنه- عن اإلمام أ@ حنيفة 

Tة بن شعبة فقد روى ا>شافO � �سنده عن �سلم بن عبد ا�ميد عن ابن جرKج حديث ا�غ - عنه
.Aا}ف f ا�سح �  

x�x- زجعبد ا�sه وقال ۔أ@ روادبن  يد بن عبد العزVكذا ذكره ا خاري � تار: 
  .)�(كنmته أبو عبد ا�ميد ا�Ç �وÆ >ألزد

يقول أضعف عباد اهللا: هو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. وهو شيخ اإلمام 
 Oاهللا عنه-ا>شاف qاً.ي -رTروي عنه � �سنده كث  

x�z- دsه فقال .ا�قري عبد اهللا بن يزVد  :ذكره ا خاري � تارKعبد اهللا بن يز
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 ،القرÁ. أصله من ناحية ا �ة. س�ن �كة ،أبو عبد ا>رEن �وÆ آلل عمر بن ا}طاب ،ا�قري

  .)x(مات سنة ثالث ع�ة ومائ�A .سمع حيوة وسعيد بن أ@ أيوب وشعبة واÐوري
  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

x�}- هالعمري عبد اهللا بن عمرVعبد اهللا بن عمر بن  :فقال )!(. ذكره ا خاري � تار
حفص بن �صم بن عمر بن ا}طاب القرÁ العدوي. سمع القاسم ونافعاً وسا�اً. سمع منه سفيان 

  T و¡  القطان.اÐوري وشعبة وابن نم
  يقول أضعف عباد اهللا: ومع جاللة قدره يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

x�~ - ه: عبد ا>رزاق بن همام بن نافع .عبد ا:رزاقVأبو ب�ر ،قال ا خاري � تار،  Æو�
خاري: ما سمع معمراً واÐوري وابن جرKج. مات سنة إحدى ع�ة ومائ�A. قال ا  )"(Eزة ا�ما�

  حدث عن كتابه فهو أصح.
 Aو ¡  بن معâ .د وأمثاEوشيوخ أ Aا�حدث Tيقول أضعف عباد اهللا: هو من �شاه

  وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. .وغTهما
xf�- ا �ي عبد ا:رزاق بن سعيد. Aيروي عن اإلمام أ@ حنيفة �  ،من كبار ا�حدث

  هذه ا�سانيد.
xff - قال ا خاري بن ا"يثم. وعمر)u( ه: عمرVيدي ،بن ا4يثم و� تار� .أبو قطن ا>ز

سمع  ،بن ا4يثم ابن قطن وعمر :سمع شعبة قا. £ ö" بن ما>ك وقتmبة. قال ا خاري: وقال cمد
  حديثه � ا �AK. قال ا خاري: وا>صحيح عمرو بن ا4يثم. ة]خ"[ا�سعودي وأبا 

عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد وهو شيخ اإلمام يقول أضعف 
 Oه اهللا-ا>شافEد أيضاً.- رEروى عنه � �سنده. وهو شيخ أ .  

xfk- Ìsه وقال )�(.عبد اهللا بن داؤد ا>رVعبد اهللا بن داؤد  :ذكره ا خاري � تار
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 ²²" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
gKن ،ا}رEبة أصله .أبو عبد ا>رKنزل ا �ة با}ر Òسمع األعمش وعثمان ابن األسود فقال  .كو

 ،و�م� �شعو�ون ،و�ا>شام شعبانيون ،سمعت ابن داؤد وâن با>كوفة شعبيون :عن أ@ قدامة
  )x( و�ا�من ذو شعبان و�سجد ا�سن بن صالح �سجد جدي.

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
xfo- ه فقال عبد اهللا بن واقدVواقد، أبواهللا بن  عبد[ :ا�را�. ذكره ا خاري � تار 

  )"( .][مائ�يVمات سنة سبع و :ثم قال ،ا�را� ثم طعن فيه )!(]قتادة
  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

xfp -  سيارعفان بن. Vا�رجا� ال يعرف  سيارعفان بن  :ه فقالذكره ا خاري � تار
  )u( ب��ة ا�ديث.

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
xft - ه _ بن ¦صمVبن �رزوق. قال ا خاري � تار)�( Æبن �صم أبو ا�سن �و ¿ :

>واسطي. روى عن حصA بن عبد ا>رEن وcمد قرKبة بنت cمد بن أ@ ب�ر ا>صديق القرÁ ا
.Aبن سوقة. مات سنة إحدى ومائ�  

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
xfx - .د بن هارون  عالء بن هارونKه: عالء بن هارون أخو يزVقال ا خاري � تار

   )²( بن حسان. ا>واسطي ا>سل�. سمع منه حسان
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

xfz - .ادsا �ي العبدي سمع  عبد ا:واحد بن ز �l ه: هو أبوVقال ا خاري � تار
   )º( خصيفاً وأبا فروة. روى عنه �رم وعبد ا>رEن بن مهدي.

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-ن اإلمام أ@ حنيفة يقول أضعف عباد اهللا: وKروي ع
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 ²º" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
xf} - عبد اهللا)x( روى  بن *يد gسمع ا>شع .AK� ي. يعد � اTن ا�مEبن عبد ا>ر

  عنه ا�ستوا�. وسمع منه أبان بن يزKد. 
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

xf~ - اهللا عنه- ا�علم. يروي عن اإلمام أ@ حنيفة  ن بن جعفرعو qهذه ا�سانيد. - ر �  
xk� - مار. يروي عن اإلمام أ@ حنيفة  عمر بن القاسمBاهللا عنه- بن حبيب ا qر - 

  � هذه ا�سانيد.
xkf - عباد بن صهيب  Aومائ� Aه: مات بعد اث�تVا �ي. قال ا خاري � تار

  )!( أو قرKباً منها.
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

xkk- _ ا�قد صفحأبو  ،بن مقدم عمر بنÑه )"(۔Vأبو  :قال كذا ~سبه ا خاري � تار
  مات سنة �سعA ومائة.  :سمع ابن أ@ خا�. قال £ cمد بن أ@ ب�ر ابن أخيه )u(حفص

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-د اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة يقول أضعف عبا
xko- ه وقال .)�(يّرازا> عثمان بن زائدةVسمع سفيان  :كذا ذكره ا خاري � تار

  وKروي عن ا>ز�T بن عدي و�سعر.  .أثç عليه أبو ا>و�د خTاً  .اÐوري
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

xkp- بن غراب _، Òه وقال .أبو ا�سن الفزاري ا>كوVكذا ذكره ا خاري � تار: 
  )²( يروي عن األحوص بن حكيم وثابت بن عمارة.

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
xkt - �Kد عمر بن عKأبو نعامة العدوي ا �ي. كذا ~سبه ا خاري �  ،بن سو

  ~سبه أبو �صم يروي عن مطرف بن عبد اهللا وحجT. سمع منه �Ç بن إبراهيم. :وقال )º(تارVه
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 ²À" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

xkz- .مذيÒز الsيفة � هذه ا�سانيد.يروي عن اإلمام أ@ حن عبد العز  
xk}- jعبد اهللا بن ا:ز�، Áه:  ،أبو ب�ر ا�ميدي القرVقال ا خاري � تار .Çا�

  .)x(وقال جا>ست ابن عيmنة �سع ع�ة سنة أو âوها .سمع من فضيل بن عياض
 � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

  .‘‘ا�ميدي حدثنا’’ ن:ا خاري و�سلم كثTاً فيقوال وKروي عنه
xk~ - اهدÓ ه فقال ._ بنVب« :ذكره ا خاري � تارñ<أبو  ،ا>رازي ،¿ بن �اهد ا

  . )!(�اهد العبدي. سمع cمد بن إسحاق وعنãسة. سمع منه أEد بن حنبل من سg بل
  مام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: فهو شيخ أEد وKروي عن اإل

xo� -  عمر بن Oه: سمع طاوساً  .)"(عثمانأVروي عنه ¡  القطان.  .قال ا خاري � تارKو  
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا تعاC-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

xof- مد ،العد� عبد اهللا بن ا:و�دc ل�ن يقو>ون`ن يقول: أنا �و .أبو Ç:  .عد�
  )u(سمع اÐوري وcارب بن دثار.

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
xok - حا.. )�(بن حسان الطا�. أورده عالء بن ^مد Aãت�اً و>م يö هVا خاري � تار  

  سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�
xoo - وق عمر بن سعيدÓ� ²(بن(هVكذا أورده ا خاري � تار .)º( يقول: عن  :وقال

   أبيه واألعمش.
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا تعاC-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

xop-  َÕ ْن يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. . بن القاسمَ× ب�  
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 ²Å" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
xot- ه: عمر بن ميمون بن ا>رماح مر بن ا:رماحعVر. قال ا}طيب � تارKÌ<أبو  ،ا

 ]ملبا�[نه و& القضاء أ�� من ع�Kن سنة و`ن cموداً � واليته مذكوراً إ :¿ قاq بلخ يقال
)x(  والعلم وا>صالح والفهم. ع� � آخر عمره. وحدث عن سهيل بن أ@ صالح وا>ضحاك بن

وقدم بغداد  .روى عنه Rاعة من أهل خراسان .ن زKاد وخا� بن ميمون وغTهم�زاحم و»ثT ب
وحدث بها فروى عنه من العراقيA ¡  بن آدم وأبو ¡  ا�ما� وشبابة بن سوار وزKد بن 

  وRاعة. مات سنة إحدى وسبعA ومائة. )!( ]�T[أ@ با�باب و¡  بن 
  أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام

xox - م بن عبيد اهللاsاهللا - يروي عن اإلمام أ@ حنيفة  .ا�رجا� عبد ا:كر qر
  � هذه ا�سانيد. - عنه

xoz - لة الفقهاء .ا}جندي عبد ا:واحد بن *ادR يروي عن اإلمام أ@ حنيفة  .من
  � هذه ا�سانيد.

xo} - لة ال .األسدي ¦صم بن عبد اهللاR روي عن اإلمام أ@  ،فقهاء أيضاً منKو
  حنيفة � هذه ا�سانيد.

xo~- قال ا خاري عبد ا:وهاب بن عبد .ýه ا ل�  )"( سمع اÐوري. :ر
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

xp�- 5ه فقالعمر بن ذر ا"مداVن أبيه يروي ع ،عمر بن ذر :. أورده ا خاري � تار
  )u( وعطاء و�اهد. سمع منه و»يع وأبو نعيم.

  . يروي عنه � هذه ا�سانيد.- رq اهللا عنه- نه من أصحاب أ@ حنيفة �يقول أضعف عباد اهللا: و
xpf- ه: عبد اهللا بن شداد عبد اهللا بن شدادVاألعرج ا�دي�. قال ا خاري � تار، 

  )�(عن Eاد بن سلمة أنه شيخ من Nار واسط.يروي عن أ@ عذرة. روى عنه Eاد بن سلمة. و
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

xpk- هاونديRز اsيروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.عبد العز .  
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 ºÉ" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
xpo - .Yه فقال عالء بن حصVأبو  :ذكره ا خاري � تار Aالعالء بن ا�ص

  )x( ن سفيان.ا�صA يروي ع
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

xpp - .Äه فقال عبد ا�لك ا:شاVن[رزعبد ا�لك بن  :أورده ا خاري � تارK[)!( 
Ñيروي عن حجاج. .ا>شا  

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
xpt -  د.عبد اهللا بنsعمر بن  ز Æد بن أسلم �وKه: عبد اهللا بن زVقال ا خاري � تار

   . سمع أباه. سمع منه ابن ا�بارك وا>و�د بن �سلم.)"(ا}طاب
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

xpx - ه فقال عتاب بن ^مدVمد عتاب بن :بن شوذب. أورده ا خاري � تارc بن 
ýشوذب ا ل)u(.نEيروي عن كعب بن عبد ا>ر .  

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
xpz - يروي  عمران بن عبيد Çه: عمران بن عبيد ا�Vقال ا خاري � تار .Çا�

  . روى عنه أبو �صم.)�(همعن أ
  نيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ ح

xp}- .يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. عمران بن إبراهيم  
xp~ - .gه فقال )²(عمر بن أيوب ا�وصVة  :أورده ا خاري � تارTيروي عن ا�غ

  .)º(كنmته أبو حفص .بن زKاد
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
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 ºx" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
xt�- 5أبو نعيم  عبد ا:ر*ن بن ها]hاOخ[)x(  هVكذا ذكره ا خاري � تار .Òا>كو

عن ¿ كرم اهللا وجهه أن  )!( ]ير[مديروي عن KÏك عن إبراهيم بن مهاجر عن زKاد بن  :وقال
 ghأن ال ين�وا أوالدهم وقد ن�وا  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-ا f صالح نصارى ب� تغلب

   ومائ�A. )"( ]ع�[مات سنة إحدى و :فلmس 4م عهد. قال أوالدهم
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

xtf - ه: هو األشل  عبد ا:رحيم بن سليمانVا>رازي ا}طا@. قال ا خاري � تار
 )�( :وقال قبيصة ،صبها�سمع منه cمد بن سعيد األ )u(ا>كنا� ا>رازي. يروي عن شعيب بن سوار.

  عبد ا>رحيم بن سليمان ا>رازي ا}طا@. حديثه � ا>كوفيA. حدثنا
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

xtk - ه: قال £ عبد اهللا بن أ@  ،عبد ا:وارث بن سعيدVأبو عبيدة. قال ا خاري � تار
  )²(.-رEه اهللا تعاC-ومائة مات سنة ثمانA  :األسود

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
xto - ه وقال عمر بن حبيبVا �ة. أورده ا خاري � تار qمون فيه :قاËيت. 

  )º( وKروي عن ابن جرKج.
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

xtp - ه: سمع إسماعيل بن عياش. .عبد ا:وهاب بن ´دةVقال ا خاري � تار  
xtt - معÓ عمرو بن، Òا>كو ìه  .أبو ا�نذر ا>سكوVهكذا ذكره ا خاري � تار

وسمع منه عبد اهللا بن سعيد األشج وز»رKا بن عدي وأEد وcمد  .سمع هشام بن عروة :فقال
  ا>سدوÀ( .ï(ابنا عقبة

  د اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عبا
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 !º" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
xtx- ه فقال عبد اهللا بن عثمانVعبد اهللا بن عثمان  :بن خثيم. ذكره ا خاري � تار

  )x(أبو عثمان ا�Ç. سمع أبا الطفيل وسعيد بن جبT و�اهداً. ،بن خثيم
  انيد.يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�س

xtz - كiه فقال .)!(م ا:واسطييعبد اVعبد ا�كيم بن منصور  :أورده ا خاري � تار
  فيه نظر. ،كذبه بعضهم :قال .أبو سفيان ا}زا¶ ا>واسطي يروي عن يو~س

  وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. ،يقول أضعف عباد اهللا: قد وثقه األ��ون
xt} - ه عبد ا:ر*ن بن ما:كVد[ .بن مغول. أورده ا خاري � تارEحديثه  )"( ]:وقال أ

.ýا ل Òء. ثم قال ا خاري: هو ا>كوJl سmل )u(  
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

xt~- و� :وقال ،كذا ذكره ا خاري � تارVه .أبو أEد اBي� ،ا خاري ع�K بن 
  . مات سنة ست وثمانA ومائة.)�(كريسي وأبا Eزة ا>سمع اÐور

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
xx�- ذكره ا خاري وقال ،عبد اهللا بن ميمون .Òن ا>كوEسمع أبا ا�ليح  :أبو عبد ا>ر

  )²(.-رEهم اهللا تعاC-ا�سن. سمع منه أEد بن حنبل 
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-باد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة يقول أضعف ع

xxf - دsه فقالعبد ا:واحد بن زVد :. ذكره ا خاري � تارKب�ي ،عبد ا>واحد بن ز، 
  .-رEة اهللا عليهم-  )º(يروي عن ا�سن وعبادة بن أ~س

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
xxk - ه:  ،ا�عروف بابن عون عبد اهللا بن عونVأبو عون ا �ي. قال ا خاري � تار

 Æنعبد اهللا بن أرطبان �وKة[�ز[)À(نKTقال ا خاري: قال £ عبد  .. سمع القاسم وا�سن وابن س
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 "º" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
ائة. قال ابن نه مات ابن عون سنة إحدى وNسA ومإاهللا بن أ@ األسود عن سعيد بن ��ر 

 .مات ابن عون وابن جرKج سنة NسA ومائة :ما رأيت أحداً أفضل من ابن عون. قال :ا�بارك
  .-رEه اهللا تعاC-وثمانA سنة  )x( [سبع]سنة إحدى وNسA ومائة وهو ابن  :وKقال

و وه ،� هذه ا�سانيد -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
  .-رq اهللا عنهم-شيخ شيوخ ا خاري و�سلم واإلمام أEد 

xxo - .ه فقال عباد بن العوامVسمع  :ذكره ا خاري � تار .@Û<أبو سهل ا>واسطي ا
وثمانA  تمات سنة س: وابن أ@ عرو�ة. قال ا خاري: قال £ إسحاق بن كعب )!(ا�ميدي

  ومائة. سمع منه سعيد بن سليمان.
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-باد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة يقول أضعف ع

xxp - عفيف بن سا:م)"( ه فقالVعفيف بن سا>م ا�وص«. :أورده ا خاري � تار )u(  
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

  فصل 
  أO حنيفة من اZابع�Y ذكر من روى عنه بعض شيوخ 

xxt- ا�د�. واسم ا4اد أسامة بن عمرو  ،بن ا4اد عبد اهللا بن شداد µأبو ا>و�د ا>لي
كذا ذكره  .بن ��ر بن ما>ك )²(]ةتوارع[خا� بن �l بن  :وقيل .بن جابر بن �lا )�(]عبد اهللا[بن 

أ@ طالب وعمر بن ا}طاب  ن من كبار اBابعA. حدث عن ¿ بن :ا}طيب � تارVه. قال
رq اهللا -ومعاذ بن جبل وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس و�Îشة وأم سلمة وميمونة 

. وروى عنه طاوس وا>شعg وسعد بن إبراهيم وRاعة. و`ن �ن س�ن ا>كوفة وورد -عنهم
بدجيل سنة  وقتل .صحبة ¿ بن أ@ طالب �ا خرج إC حرب ا}وارج باhهروان� ا�دائن 

 Aوثمان Aوقيل اث�ت Aإحدى وثمان-Cه اهللا تعاEر-.  
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 ºu" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
xxx - ا¨عد Oعبد اهللا بن أ Oاألشج.  Æه: اسم أ@ ا�عد رافع �وVقال ا خاري � تار

   .روى عنه عبد اهللا بن عùm .وعبد اهللا هو أخو سا>م وزKاد يعد � ا>كوفيA. سمع ثو�ان )x(غطفان
xxz -  ه وقال .)!(حديدعمارة بنVسمع صخر الغامدي ،ا ج« :أورده ا خاري � تار. 

  سمع منه يع1 بن عطاء.
xx} - صم بن *يد¦ ßا�م ìشهد خطبة عمر  ،ا>سكو Oاهللا عنه-تاب qر - 

  )"(وسمع معاذ بن جبل وعوف بن ما>ك األشجO. ،وروى عنه ،با�ابية
xx~ - صم بن ضمرة¦ AابعBمن ا Òه عن أ@ ا>سلو& ا>كوVوقال ا خاري � تار .

. وقال -رq اهللا عنه-�صم بن ضمرة �ديث قط إال عن ¿ بن أ@ طالب  حدث�ما  :إسحاق
  )u( كنا نعرف فضل حديث �صم عن ¿ f حديث ا�ارث عنه. :سفيان

xz�- ه وقال )�(.األودي عمرو بن ميمونVسمع معاذ بن  :كذا ذكره ا خاري � تار
مات  :ا�من وا>شام. وسمع ابن �سعود وعمر بن ا}طاب. سمع منه أبو إسحاق. قال أبو نعيمجبل ب

Aع وسبع�  )²( و»نmته أبو عبد اهللا. :قال .سنة أر
xzf - ارثiقال ا خاري: سمع ميمونة  .بن نوفل ا4اش� عبد اهللا بن ا .AابعBمن ا

  )K )ºزKد بن أ@ زKاد.وأدرك زمان عثمان. روى عنه ابناه إسحاق وعبد اهللا و
xzk- سلمهو أبو عبد اهللا القرÁ.  :ذكره ا خاري � تارVه .كوÒ ،ا�ع� عمران بن 

  )À(.-رEة اهللا عليهم-سمع سوKد بن غفلة. سمع منه KÏك واÐوري وشعبة وما>ك بن مغول 
xzo - jه ،بن العوام عروة بن ا:ز�Vقال ا خاري � تار .AابعBمن فقهاء ا)Å( هو أبو :

روى أبو سلمة بن عبد : . قال- رq اهللا عنهم- عبد اهللا القرÁ سمع أباه و�Îشة وعبد اهللا بن عمر 
 T�مات سنة أر�ع  :وقال .- رq اهللا عنهم- ا>رEن بن عوف وعمر بن عبد العزKز عن عروة بن ا>ز
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 �º" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  )x( و�سعA أو إحدى ومائة.

xzp- ا�د�. قال ا  علقمة بن وقاص µها>ليVسمع عمر بن ا}طاب )!(خاري � تار :
  عبد اهللا وعمرو. ه. سمع منه ا>زهري وcمد بن إبراهيم بن ا�ارث وأبنا-رq اهللا عنهما-و�Îشة 

xzt - رواد Oز بن أsاألزد ،عبد العز Æن �وEه:  .أبو عبد ا>رVوقال ا خاري � تار
أخوان أحدهما  )u( ]رواد وب[أو حفصة وبن أ@ حفصة. وأب )"(]عمارة عمميمون [اسم أ@ رواد 

روى عنه اÐوري. قال  .سمع نافعاً وا>ضحاك )�(]Çا�[أبو حفصة وهذا عبد العزKز هو 
سنة نيف  :وقال بعضهم .ا خاري: و`ن يذهب إC األرجاء مات قرKباً من سنة NسA ومائة

  )²( وNسA ومائة.

 فصل 

  � ذكر أصحاب بعض هذه ا�سانيد
xzx - خاريأ�صاحب ا�سند األول من هذه ا�سانيد. قال ا}طيب  بو ^مد ا Fا�ار

وKعرف  .� تارVه: عبد اهللا بن cمد بن يعقوب بن ا�ارث بن ا}ليل ا>Ûباذي الفقيه ا خاري
حدث عن أ@ ا�وجه و¡  بن ساسوKه ا�روزAK  .صاحب عجائب وغرائب ،بعبد اهللا األستاذ

ضل ا لý والفضل ابن cمد ا>شعرا� وا�سA بن الفضل العج« وعن cمد بن الف
بن واصل وسهل بن ا�تو� وEدوKه بن  )º(]د اهللايعب[اmhسابورAK وcمد بن يزKد ا>Ûباذي و

ا}طاب و¿ بن ا�سA بن ا�نيد ا>رازي و�و¥ بن هارون ا�افظ وcمد بن ¿ بن زKد 
Tهم. وورد بغداد غTدا>صائغ وغEابن عقدة وأبو ب�ر   �رة وحدث بها. روى عنه أبو العباس أ

ا>كوفيان وأبو ب�ر بن ا�عا@ وأEد بن cمد بن يعقوب ا>ñغدي ا غدادي  )À(]م[أ@ داربن 
و� �لة األر�عاء بغرة شهر ر�يع األول سنة ثمان وNسA ومائ�A. وتوÒ  :و�مة أهل äارى. قال
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  من شوال سنة أر�عA وثالث مائة. )x(][�صنAيوم ا�معة }مس 

يقول أضعف عباد اهللا: ومن طالع �سنده ا6ي Rعه >إلمام أ@ حنيفة علم تبحره � علم 
  ا�ديث و�حاطته بمعرفة الطرق وا�تون.

xzz - صاحب ا�سند ا>سادس من هذه ا�سانيد. وهو إمام أئمة  بن عدي )!(أبو أ*د
  .‘‘ ا�رح واBعديلا>�ñل �’’صاحب كتاب  ،ا�ديث

 فصل 

  � ذكر من بعدهم من ا�شايخ
xz} - سمع أبا طاهر  :أبو القاسم. قال ا}طيب ،بن ا�سن ا}الل عبد اهللا بن ^مد

 ،كتبت عنه و`ن صدوقاً  :ا�خلص وأEد بن cمد بن عمران وأبا القاسم ا>صيدال�. قال ا}طيب
  A وثالث مائة.و�ت سنة Nس وثمان :فقال ؟وسأBه عن �و�ه

  يقول أضعف عباد اهللا: وهو شيخ شيخ ابن خÓو � �سند ا�سن بن زKاد.
xz~ - مد بن أ*د عبد ا:ر*ن بن عمرc سة ،أبو ا�سن العدل ،بنN ا�عروف بابن، 

وا�سA بن ¡  القطان وعبد اهللا  )"(قال ا}طيب � تارVه: وسمع إسماعيل بن ا�سA ا�حا�«
إسحاق ا��ي وعبد الغافر بن سالمة وcمد بن أEد بن يعقوب وأبا العباس بن  بن أEد بن

  سنة ست و�سعA وثالث مائة. :وقيل عقدة. مات سنة سبع و�سعA وثالث مائة
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه ا}الل ا�ذكور �سند ا�سن بن زKاد.

x}�- بن أبان �Kبن  .ع ùmه: عVأبو �و¥ ،أبان بن صدقةقال ا}طيب � تار، 
صحب cمد بن ا�سن ا>شmبا�. وتفقه واستخلفه ¡  بن أ�ثم f القضاء بعسكر ا�هدي 

ثم و& عùm قضاء  ،فلم يزل f عمله إC أن رجع ¡  ،وقت خروجه مع ا�أ�ون إC فم ا>صلح
Aع�ة ومائ� �اد بن أ@ حنيفة سنة اث�E لم يزل بها ح� ماتف ،ا �ة وعزل إسماعيل بن. 
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 ºº" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
و¡  بن ز»رKا بن أ@ زائدة وcمد بن  )x(]وهيثم[وقد أسند ا�ديث عن إسماعيل بن جعفر 

  روى عنه ا�سن بن سالم ا>سواق وغTه. مات سنة إحدى وع�Kن ومائ�A. .ا�سن ا>شmبا�
x}f - سiبن ا _Y ه وقال بن حيان بن عمارVته :كذا ذكره ا}طيب � تارmكن 

 ôرسمع cمد بن ب�ار وcمود بن غيالن و¡  بن عثمان ا� ،�روزي األصل )!(]نأبو ا�س[
. روى عنه cمد بن ö" و�كرم )"( ]ا�رجرح ا�باص[ا>وهارون بن أ@ هارون العبدي وcمد بن 

Oمد بن ا�سن القطيcيد وعبد ا�لك بن �ئذ وE مد بنcو qد القاEبن أ،)u(  مات سنة
]Nوثالث مائة. )�( ]س  

x}k- .مد بن عبد اهللا  أبو القاسم ابن ا6الجc ه: هو عبد اهللا بنVقال ا}طيب � تار
هو  ،أبو القاسم ا>شاهد ا�عروف بابن اÐالج )²(بن إبراهيم بن عبيد بن زKاد بن مهران ا حÙي

بن cمد بن أ@ شmبة  حلوا� األصل. حدث عن أ@ القاسم ا غوي وأ@ ب�ر بن أ@ داؤد وأEد
وأEد بن إسحاق بن ا هلول وأEد بن cمد بن ا�غلس و¡  بن cمد بن صاعد ومن � 

  .-رEه اهللا تعاC-طبقتهم. وتوÒ سنة سبع وثمانA وثالث مائة 
x}o- .نيا�بن سفيان بن عبيد قال ا}طيب � تارVه: هو عبد اهللا بن cمد  ابن أO ا

ا�عروف بابن أ@ ا�نيا صاحب ا>كتب ا�صنفة �  ،�وÆ ب� أمية ،�ر القرÁأبو ب )º(،بن قmس
ا>واسطي وسليمان بن ا�نذر وخا� بن خداش و¿  )À( [إبراهيم]ا>زهد وا>رقائق. سمع سعيد بن 

وRاعة � طبقتهم ودونهم. روى  )Å( ]ر`�وا>[بن ا�عد وخلف بن هشام الûار وcمد بن جعفر 
بن أ@ أسامة وcمد بن خلف وRاعة كثTة. و`ن ابن أ@ ا�نيا �ؤدب عدة من أوالد  عنه ا�ارث

Aومائ� Aا}لفاء. مات سنة إحدى وثمان، .Aلغ� أن �و�ه سنة ثمان ومائ��  و
x}p- د بن �و¥ القا£ عبد اهللا بن أ*دEه: عبد اهللا بن أVقال ا}طيب � تار .
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 ،ن أحد ا�فاظ األثبات ؛ا�عروف بعبدان من أهل األهواز ،القاq أبو cمد ا�وا�í ،بن زKاد

مات  ،بن خا� و`�ل بن طلحة وأ@ ا>ر�يع ا>زهرا� وسليمان بن أيوب )x( ]ةدبه[حدث عن 
  .-رEه اهللا تعاC-و�و�ه سنة ست ع�ة ومائ�A  ،بعسكر �كرم سنة ست وثالث مائة

x}t - از _ بن شعيبØه: ¿ بن شعيب بن عدي بن همام. قال ا}طيالVب � تار، 
طوï األصل. سمع هشيم بن lشT وسفيان بن عيmنة وعبد ا�جيد بن  ،ا>سمسار )!( ]نأبو ا�س[

عبد العزKز بن أ@ رواد وعبد اهللا بن نمT و�Ç بن إبراهيم وRاعة. روى عنه عبد اهللا بن cمد 
ندي وRاعة. مات ببغداد سنة ثالث وNسA ا غوي و¡  بن صاعد وcمد بن cمد ا اغ

 Aومائ�-Cه اهللا تعاEر-.  
x}x - ي عبد اهللا بن ^مد أبوÒخ�ه: سمع  اVي. قال ا}طيب � تارaبن شاكر العن

 )u( ]�سعA[مات سنة  )"( ]حسان ا�ع�.[Eاد بن أسامة وو¡  بن آدم وcمد بن �l وأبا أسامة 
 Aه اهللا تعا-ومائ�EرC-.  

x}z - ه: عبد اهللا بن ا4يثم بن خا� أبو  .عبد اهللا بن ا"يثمVقال ا}طيب � تار
 أEد بن الفرج و�براهيم بن عبد اهللا بن )²( ]بةتأبا ع[. سمع )�(]�يطبال[يعرف  ،cمد ا}ياط

مات سنة ست وع�Kن وثالث مائة. وو� سنة أر�ع وثالثA  ،ا�نيد وا�سن بن عرفة
 Aومائ� -Cه اهللا تعاEر -.  

x}} - .مد ا> عبد اهللا بن هارونc ه: هو أبوVحدث عن  ،صوافقال ا}طيب � تار
  الطوï. مات سنة Nس وثالث مائة. )º(]سلم[��اهد بن �و¥ و¿ بن 

x}~ - أسدبن هالل بن  بن حنبل عبد اهللا بن أ*د)À(  با�. قالmن ا>شEأبو عبد ا>ر
 ،وأبا ب�ر ،و¡  بن معA ،و`�ل بن طلحة ،وعبد األf بن Eاد ،اها}طيب � تارVه: سمع أب

وأبا خيثمة زهT بن حرب وخلقاً كثTاً. روى عنه عبد  ،خوشmبان بن فرو ،وعثمان اب� أ@ شmبة
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القطيO وRاعة  )x(ما>ك ابنو¡  بن صاعد و ،وأبو القاسم ا غوي ،اهللا بن إسحاق ا�دائ�

  و�و�ه سنة ثالث ع�ة ومائ�A. ،سنة �سعA ومائ�A ذكرهم ا}طيب. مات
x~�- Ùمد بن عبد اهللا أبو ا�سن ا�عروف  _ بن ا�ثc قال �ئا�دابهو ¿ بن .

ثم انتقل  ،س�ن ا�داين ،وهو ب�ي ،: هو �وÆ عبد ا>رEن بن سمرة القرÁ)!(ا}طيب � تارVه
مات سنة أر�ع  .وصنف بها اBصانيف ا>كثTة ،تهفلم يزل بها إC حA وفا ،منها إC بغداد

Aن ومائ�Kو. ثالث و�سعون سنة. :وقيل ،وع� .Aن ومائ�Kس وع�N سنة  
x~f - يÒه فقال )"(_ ال¥سVمد أبو  :أبو القاسم. ذكره ا}طيب � تارc د بنEبن أ ¿
ûس�ا�عروف بابن ال ارالقاسم الÙ.ن بن خشنامو ،سمع أبا طاهر ا�خلص )۳(يEمد بن عبد ا>رc. 

ومات � شهر ر�ضان [� صفر سنة ست وثمانA وثالث مائة.  :فقال ،كتبت عنه وسأBه عن �و�ه
  .)u( ]سنة أر�ع وسبعA وأر�ع مائة

x~k - .£س القاÚ:ه _ بن اVمد بن )�(قال ا}طيب � تارc وهو ¿ بن :
بن ¡  بن ا�ارث أبو  ¡  بن عمرو د بن ما>ك بنيا�سن بن cمد بن عمر بن سع

كوÒ س�ن بغداد وحدث بها عن  .القاسم اhخO ا�عروف بابن س ~سبه ا�ارقط�
 ،عفان[¿ بن] وا�سن وcمد اب�  ،وKعقوب بن يوسف بن زKاد ،أEد بن ¡  بن ز»رKا

ً بفقه مذهب أ@ حنيفة .وا�ارث بن أسامة من ا>كوفة قبل رحل  .و`ن ثقة فاضالً �رفا
ثم قدم بغداد وغرق � ا�اء يوم �شوراء سنة  ،و& واليات با>شام وا>ر�لة .اÐالث مائة

  أر�ع وع�Kن وثالث مائة.
x~o- ._ مد بن  عبد ا:صمد بنc ه: عبد ا>صمد بن ¿ بنVقال ا}طيب � تار

وسالم  ، و�سلمقصبا�لسمع ابن سالم ا ،س��كرم بن حسان أبو ا�سA ا>و»يل ا�عروف بالط
وأبا ب�ر بن أ@  ،و¿ بن ا�سن بن بيان ،و�براهيم ا�رô ،بن عùm وا�ارث بن أ@ أسامة

[قال: توÒ عبد ا>صمد بن ¿ الطس�  القطان Aأبو ا�س أخaنا :ا�نيا وRاعة. قال ا}طيب
ائة، قلت: وذكر أن يوم اإلث�Ð Aالث ع�ة خلون من شعبان من سنة ست وأر�عA وثالث م
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  )x(سنة ست وس�A ومائ�A.�و�ه] 

x~p - .غوي�ان  :قال ا}طيب أبو القاسم ا�عبد اهللا بن cمد بن عبد العزKز بن ا�رز
ابور بن شاه�شاه أبو القاسم ابن بنت أEد بن منيع ا غوي. و� ببغداد وسمع ¿ بن سبن 

ب ا�ارF وأبا األحوص cمد بن حيان وأبا ا�عد وخلف بن هشام الûار وcمد بن عبد ا>وها
ن� اBمار و¡  بن عبد ا�ميد ا�ما� وأEد بن حنبل و¿ بن ا�دي� وRاعة سماهم 

مات سنة سبع ع�ة وثالث مائة وقد استكمل مائة سنة  :ا}طيب. ثم قال � آخر ترRته
  )!( وثالث س�A وشهراً.

x~t- بن معبد _)"(ه �مالً  . ذكره ا خاريVتار �)u(.  مد بنc روي عن اإلمامKو
  كثTاً � هذه ا�سانيد. -رEهما اهللا تعاC-ا�سن 

x~x - بن عمر _ Lارقط� بن )�(اردينبن أEد بن مهدي بن �سعود بن اhعمان بن  ا
 ¡ د وسمع أبا القاسم ا غوي وأبا ب�ر بن أ@ داؤ :عبد اهللا أبو ا�سن ا�ارقط�. قال ا}طيب

والفضل  ةي@ حبن صاعد و�در بن ا4يثم القاq وأEد بن إسحاق بن بهلول وعبد ا>وهاب بن أ
روى عنه أبو نعيم ا�افظ األصفها� وأبو ب�ر الaقا� ا}وارزÑ وأبو  .بن أEد وخلقاً كثTاً 

د دهره وفرKد هو وحي :القاq الطaي وRاعة. قال ا}طيب يبالقاسم بن �lان والعتيí وأبو ط
الع ضطانت� إ�ه معرفة ا�ديث وعلله وأسماء ا>رجال وأحوال ا>رواة واال ،ع�ه و�مام وقته

  .)²(و�و�ه سنة Nس وثالث مائة ،بعلم سوى علم ا�ديث. مات سنة Nس وثمانA وثالث مائة
x~z - Yمد بن أيوب أبو  أبو حفص ابن شاهc د بنEد بن عثمان بن أEعمر بن أ

ا>واعظ ا�عروف بابن شاهA. قال ا}طيب � تارVه: سمع شعيب بن cمد ا6ارع وأبا  حفص
مد بن ا�غلس. وروى عنه العتيí واBنوÃ وا�وهري وخلق كثEc .Tد بن أوبن الAa ب خبي
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Aأول ما كتبت سنة ثمان وثالث مائة :قال ابن شاه .Aومائ� Aت وصنف .و�ت سنة سبع و�سع

وNس جزء وا�سند ألف -اBفسT ا>كبT ألف جزء  :أحدها .ثالثA �صنفاً ة �صنف ومائ ثالث
يقول: سمعت من ابن شاهA شmئاً كثTاً و`ن يقول  صسمعت من ا>ساz القا :قال -مائة جزء

كنت أشÙي  :إC هذا ا>وقت فñن سبع مائة درهم. قال ا�اودي aيوماً حسبت ما اشKÙت به ا�
توÒ سنة Nس  .ي�تب زماناو�كث ابن شاهA بعد ذ>ك  :أرطال بدرهم. قال أر�عة aا�

  .-رEه اهللا تعاx( -C(وثمانA وثالث مائة
x~} - د بن عبد ا�بار أبو  :قال ا}طيب قا£ القضاة عبد ا¨بارEعبد ا�بار بن أ

بن جعفر بن أEد  )"(. سمع ¿ بن إبراهيم بن سلمة القزو�K وعبد اهللا)!(ا�سن االسÙابادي
ا>شافO � الفروع ومذهب  مذهب )u(�تحلو`ن ي .صالح ا4مدا�[أ@] األصفها� والقاسم بن 

وورد بغداد حاجاً  .ا�عLلة � األصول. و. � ذ>ك �صنفات كثTة. و& قضاء القضاة با>ري
  ائة.عنه القاضيان ا>صيمري واBنوÃ. مات سنة Nس ع�ة وأر�ع م حدثنا اوحدث به

x~~ - £ز عبد ا�ميد بن عبد  أبو خازم القاKاستقضاه ا�عتضد العز qأبو خازم القا
باهللا f ا>�قية سنة ثالث وثمانA ومائ�A و& القضاء قبل ذ>ك با>شام وا�زKرة وا>كرخ من 

لفرائض مدينة ا>سالم. قال ا}طيب � تارVه: ن رجًال ديناً ور�ً ��اً بمذاهب أهل العراق وا
با�حاÖ وا>سجالت. سمع cمد بن lشار بندار وcمد بن ا�ثç  )�( [اhاس]وا�ساب وأحدق 

و`ن ثقة. مات سنة  ،روى عنه �كرم بن أEد القاq وغTه )²(�،فيKوشعيب بن أيوب ا>�
 Aومائ� Aو�سع Aاث�ت-Cه اهللا تعاEر-.  

z�� - بن العباس] [بن عبد اهللابن العباس  _ بن عبد اهللا )º(  ة ا�وهري أبوTبن ا�غ
íد بن سعيد ا��شEمد ا اغندي وأc مد بنcمد. حدث عن أ@ القاسم ا غوي وc.  و¿ بن
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 !À" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
 :ثم قال .عنه Rاعة سماهم حدثL :هكذا ذكره ا}طيب � تارVه. وقال )x(عبد العزKز الظاهري

  مات سنة Nس وس�A وثالث مائة.
z�f - بةعثمان بن أKش O  áãمد بن إبراهيم بن عثمان أبو ا�سن العc هو عثمان بن

 aه: ن عثمان األ�Vبة أخو أ@ ب�ر والقاسم. قال ا}طيب � تارmا�عروف بابن أ@ ش Òا>كو
TفسBا>ري و»تب وصنف ا�سند وا Cكة و�� Cك بن  ،رحل إKÏ ونزل بغداد وحدث بها عن

وجرKر بن عبد  )!(وعبيد اهللا األشجO وعبد اهللا بن عبيد بن إدرÂسعبد اهللا وسفيان بن عيmنة 
وأبو  ا�ميد وهشيم. روى عنه ابنه cمد وcمد بن سعد تب ا>واقدي وcمد بن cمد ا اغندي

  القاسم ا غوي وغTهم.
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن أصحاب أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

z�k - هب _ بن عبد ا�لكVه أبو ا�سن الطا�. قال ا}طيب � تار�: حدث )"(ن عبد ر
   وأبو طالب أEد بن ن� ا�افظ.@وروى عنه أبو ب�ر بن ا�عا .عن �l بن ا>و�دوعن أبيه 

z�o - �Kبن داؤد بن ا�راح  _ بن ع ùmه: ¿ بن عVر. قال ا}طيب � تارKا>وز
وا�سن بن cمد ا>زعفرا� وEيد  )u(أEد بن يزKد ا>كوÒ وزKر ا�قتدر باهللا والقاهر باهللا. سمع

 )�(اً نو`ن صدوقاً دي ،T ا6ه«�بن ا>ر�يع وعمر بن شبة. روى عنه cمد بن أEد بن عبد اهللا بن 
و`ن  .وثالث مائة )A)²ثالفاضًال عفيفاً cباً ألهل العلم �ك�اً >لصلوة وا>صوم. مات سنة أر�ع وث

  اآلخرة من سنة Nس وأر�عA ومائ�A. �و�ه � Rادى
z�p - �Kيروي عن  _ بن ع .Aر ا�ذكور أبو ا�سKبن أبان بن ا>وز ùmبن ¿ بن ع

  .)º(ا�ثç. مات سنة سبع وثمانA وثالث مائة ذكره ا خاري � تارVه
z�t- .ه عبد ا:ر*ن ابن ا¨وزيVجار � تارhذكر £ و�ه أبو :قال ا�افظ ابن ا 

قال ا�افظ  -رq اهللا عنه-القاسم ¿ بن عبد ا>رEن بن ¿ بن cمد بن أ@ ب�ر ا>صديق 
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 "À" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
A فتوÒ وهو صغT فلما ترعرع Eله عمه أبو الa`ت إC ين وا�ه يعمل ا>صفر بنهر القال

 و`ن صديقاً . وسأ. أن Âسمعه ا�ديث فأسمعه من أ@ ا�سن ¿ ،ا�افظ أ@ الفضل بن نا÷
ا�ينوري وأ@ القاسم هبة اهللا بن cمد بن cمد بن حصA وأ@ êلب أEد بن  )x(بن عبد ا>واحد

 ا�سن ا نا وأ@ ا>سعادات أEد بن أEد ا�توW وأ@ عبد اهللا ا�سن بن cمد بن عبد ا>وهاب
اري وأ@ ا�عروف با ارع. ثم إنه طلب بنفسه وقرأ f أ@ ب�ر cمد بن عبد ا ا� األنص

نه الزم أبا إثم  ،وقرأ عليه ا>كثT وتلمذ عنده ،والزم أبا الفضل بن نا÷ ،القاسم ابن ا>سمرقندي
ìوقرأ عليه ا�ديث وا>وعظ ،ا�سن ابن ا>زاغو، gثم بعد وفاته قرأ  ،و`ن �لس � أيامه وهو ص

fمد ا�ينوري وc د بنEأ@ ب�ر أ f أ@ يع1 الفقه وا}الف وا�دل واألصول qالقا 
واشتغل  ،ثم قرأ األدب f أ@ منصور ابن ا�وا�c، íمد بن أ@ حازم الفراء وصار معيد ا�درسة

بعلم ا>وعظ ح� صار أوحد زمانه � ترصيع ا>Ûم ورأى من قبول اhاس وا�اه ما >م ير أحد 
  وصنف كتباً كثTة � أنواع العلوم. ،قبله

ثم  ،ار من تصانيفه ا�شهورة سبعA كتاباً فمنها ما ي�ون ع� �"اتا�افظ ابن اhج وعدّ 
ثم اخت� من  ،وهذه عيون تصانيفه و`ن إذا صنف كتاباً كبTاً اخت� منه كتاباً أوسط :قال ا�افظ

مات أ@ � سنة  :ال أحقق �و�ي غT أنه قال :وقال .األوسط كتاباً صغTاً. و. �صنفات صغار كثTة
ن >ك من العمر âو من ثالث س�A. ومات � اÐا� ع�  :وقالت ا>وا�ة .�ة وNس مائةأر�ع ع

  .- رEه اهللا تعاC- من شهر ر�ضان من سنة سبع و�سعA وNس مائة. ودفن بباب حرب 
z�x- مد ا�نب« )!(بن طالب عبد اهللا بن ا�باركc ي أبوaبن ا�سن بن خلف العك. 

قرأ الفقه f أ@ ا>وفاء ¿ بن عقيل وأ@ سعد الaدا�. وسمع  :ر � تارVهقال ا�افظ ابن اhجا
ا�ديث من ا>�Kف أ@ ن� cمد بن cمد بن ¿ ا>زg�K وأ@ الغنائم cمد بن ¿ بن أ@ 
.íاعة منهم ا�بارك بن �ل ا}فاف وأبو القاسم ¿ بن ا�سن بن هبة اهللا ا��شRعثمان و 

  ابن اhجار: مات سنة ثمان وع�Kن وNس مائة. قال ا�افظ
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه ابن خÓو ا لý � هذه ا�سانيد.

  مات سنة ثمان وع�Kن وNس مائة. :قال ا�افظ ابن اhجار
z�z - ا� بن ^مد�مارستان. قال  عبد ا qبن عبد اهللا األنصاري و� أ@ ب�ر القا

                                           
���  }�*$�� "
=. 
�!�  ���  FA G�. 



 Àu" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
شهد عند قاq القضاة أ@ عبد اهللا cمد بن ¿ ا�امغا� فقبل شهادته سنة  :ا�افظ ابن اhجار

�سع وNسA وأر�ع مائة. وسمع Rاعة. سمع أبا ا�سن أEد بن cمد بن ا>صلت وأEد بن cمد 
  .-رEه اهللا تعاC-بن دوست العالف. مات � صفر سنة إحدى وس�A وأر�ع مائة 

z�}- Lsه .عبد ا:سالم القزوVجار � تارhمد  :قال ا�افظ ابن اc هو عبد ا>سالم بن
بن يوسف بن أ@ يوسف القاq القزو�K. سمع أباه أبا ب�ر وعمه أبا إسحاق إبراهيم و�ا>ري 

ودرس عليه ا>Ûم f مذهب االعLال  .القاq أبا ا�سن بن عبد ا�بار بن أEد االسÙابادي
 طاهر ا�سA بن ¿ بن ا�سن والقاq يوسف بن أEد بن بخ و�أصبهان أبا نعيم و�همدان أبا 

وتوجه إC ا>شام وسمع �ران وغTها واستوطن اطرابلس من بالد ا>شام ودخل ديار �� وأقام بها 
تباً نفmسة و�د إC بغداد واستوطنها إC حال وفاته. وصنف تفسTاً Nس مائة زماناً وحصل ك

ن أهلها أبو ب�ر cمد بن عبد ا ا� وأبو القاسم ا>سمرقندي �"ة. وحدث بها فروى عنه م
 Cوعبد ا>وهاب األنما� وأبو ا>سعادات العطاردي. و`ن من أعيان الفضالء فصيحاً >سناً داعياً إ
 Aلغ من العمر ستاً و�سع�االعLال. مات سنة ثمان وثمانA وأر�ع مائة. ودفن بقرب أ@ حنيفة و

  سنة ثالث و�سعA وثالث مائة.وذكر أن �و�ه  .سنة
z�~- ه .عبيد اهللاVجار � تارhمد بن عبد ا�ليل بن  :قال ابن اc هو عبيد اهللا بن

أبو cمد بن أ@ الفتح بن أ@ سعد القاq شهود هو وأبوه وجده  ،cمد بن ا�سن بن ¿ ا>ساوي
ى وأر�عA وNس مائة. إحد شهد عند قاq القضاة أ@ القاسم ¿ بن ا�سA ا>زg�K سنة

واس�نابه قاq القضاة أبو ا�سن ¿ بن أEد ا�امغا� � سنة ثمانA وأذن . � ا>شهادة عنده 
وعليه فيما Âسجله و`ن f القضاء إC أن مات سنة ثالث وثمانA وNس مائة. فلما و& ابن 

ببغداد سنة ست وثمانA اس�ناب  أخيه أبو القاسم عبد اهللا بن أEد بن ا�سA ا�امغا� القضاء
القاq أبا عبيد اهللا بن ا>ساوي ثم >زم مÚ. وعجز عن ا�ر»ة واhهوض وصار حليف الفراش 

و`ن فقيهاً  .و`ن شيخ القضاة وا>شهود � وقته وهو آخر من بí من شهود ا>زg�K .إC حA وفاته
 .عليه مهابة ووقار .ور�ً متديناً عفيفاً نزهاً فاضًال f مذهب أ@ حنيفة �رفاً باألحñم والقضايا 

وÂسوى  .و`ن يقيم جاه ا>�ع .وf وجهه أنوار الطاعة وهيبة ا�ين .و. جاللة � اhفوس و�ñن
عنده القوي وا>ضعيف وا>�Kف وا�� � �لس ا��م و�ذا وجب حق f فقT وسأل صاحب 

  ا�ق حãسه أدى عنه من ما. مع قلة ذات يده.
بí نيفاً وNسA سنة Âشهد وKق; بA اhاس f أحسن طرKقة  :-رEه اهللا-قال ا�افظ 



 �À" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
وأRل سTة وÂشكره العام وا}اص سمع ا�ديث من أ@ القاسم هبة اهللا بن أEد بن عمرة 

وأ@ ن� أEد بن cمد وأ@ الa`ت عبد ا>وهاب بن ا�بارك األنما� وغTهم. حدث  )x(ا�رKري
ب ا>سV أل@ داؤد ا>سجستا� و»تاب ال�سب >لز�T بن ب�ار عن أ@ ا�سA بن الفراء ب�تا

سأBه عن  .كتبت عنه و`ن ثقة نãيًال >م أر مثله � معناه :قال ا�افظ -و�غT ذ>ك من األجزاء 
� cرم سنة اث�� ع�ة وNس مائة. توc � Òرم سنة ست و�سعA وNس مائة.  :�و�ه فقال

  .-رEه اهللا تعاC-و`ن آخر من بí من بmته و>م يعقب أحداً  .ن با>شون+Kة عند أهلهودف
رEه اهللا -ا�ظفر  يقول أضعف عباد اهللا: وهو شيخ شيوÃ األر�عة � �سند ا�افظ ابن

Cما �ر � أول ا>كتاب. -تعا f  
zf� - جار � ت عبد ا:وهاب بن ا�باركhهاألنما�. قال ا�افظ ابن اVعبد ا>وهاب  :ار

A. سمع وقرأ يبن ا�بارك بن أEد بن ا�سن بن بندار أبو الa`ت األنما� من أهل نهر القال
ا>كثT وحصل العا£ واhازل و>م يزل Âسمع وKفيد اhاس إC آخر عمره. سمع أبا cمد عبد اهللا 

ألنما� و¿ بن أEد بن cمد ¿ ا>زg�K وأبا القاسم عبد العزKز بن ¿ اcمد بن بن cمد بن 
ر وخلقاً كثTاً سواهم. روى عنه أبو الفرج ابن ط بن أEد بن ا �ال�سÙي وأبا ا}طاب ن

 Aسنة ثمان وثالث Òاعة. توRو Ìمد بن األخc د عبد ا>وهاب بن سكينة وأبوEا�وزي وأبو أ
  .-تعاC رEه اهللا-وNس مائة. و�و�ه سنة اث�تA وس�A وأر�ع مائة 

zff - .ه عبد ا:وهاب بن سكينةVجار � تارhعبد ا>وهاب بن ¿ بن  :قال ا�افظ ابن ا
عال � اإلسناد  ،ا�عروف بابن سكينة. شيخ وقته ،أبو أEد بن أ@ منصور )!(،اهللا ¿ بن عبيد

@ الفضل بن نا÷ ب�ر به وا�ه فأسمعه � صباه بإفادة ا>شيخ أ .وا�عرفة واآلثار وا>زهادة والعبادة
وقراءته من أ@ القاسم هبة اهللا بن cمد بن ا�صA وزاهر بن طاهر ا>شحاÑ وأ@ عبد اهللا cمد 
بن EوKه ا�و�K وأخيه عبد ا>صمد وأ@ êلب cمد بن ا�سن ا�اوردي ثم صحب أبا سعد بن 

@ ب�ر cمد بن عبد ا ا� ا>كثT من أ )"(]هما[با>سمعا� وأبا القاسم بن عساكر ا��شí. وسمع 
ومن وا�ه أ@ منصور ¿ بن ¿ ومن جده ألمه أ@ الa`ت إسماعيل بن أEد ا>سمرقندي وأ@ 

وذكر من أحوا. وحسن طرKقته  .الa`ت عبد ا>وهاب بن مبارك األنما� وRاعة ذكرهم ا�افظ
نة �سع ع�ة وNس مائة توÒ �لة ا�معة رابع شعبان س :سأBه عن �و�ه فقال :Rلة ثم قال
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  يوم االث�A اBاسع ع� من ر�يع اآلخر سنة سبع وست مائة. )x( ]ة[ُسحر

  .-رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وهو شيخ شيوÃ � تارKخ ابن حنبل 
zfk- jية بن أبو العز ،بن علوي عبد ا�غيث بن زه�قال  .أ@ حرب من أهل ا�ر

سمع ا�ديث ا>كثT وطلب بنفسه وقرأ f ا�شائخ وحصل األصول  :رVها�افظ ابن اhجار � تا
العز أEد  اوأب )!(و»تب äطه و>م يزل يفيد اhاس ح� توÒ. سمع أبا القاسم هبة اهللا بن ا�سن

بن عبيد اهللا بن دش وأبا êلب أEد وأبا عبد اهللا ¡  اب� أ@ ¿ بن ا نا وأبا ا�سc Aمد 
األنصاري وRاعة  )"(بن الفراء وأبا ب�ر cمد بن ا�سA ا�رزوø وcمد بن عبد اهللابن cمد 

� سنة Nس مائة إن شاء اهللا  :سأBه عن �و�ه فقال :كثTاً ذكرهم ا�افظ ابن اhجار. ثم قال
  .-رEه اهللا تعاC- تعاC. وتوÒ سنة ثالث وثمانA وNس مائة 

  شيوÃ � �سند طلحة بن cمد. يقول أضعف عباد اهللا: وهو شيخ
zfo - .يبÈ ه عبد ا�نعم بنVجار � تارhهو عبد ا�نعم بن عبد  :قال ا�افظ ابن ا

أبو الفرج بن أ@ الفتح اBاجر من ساك� درب  ،ا>وهاب بن سعد بن صدقة بن ا}Ì بن �يب
كر به عمه أبو عبد اهللا . و� � بغداد و��ر به � سماع ا�ديث وعمره ست س�A فب)u( ]جراآل[

cمد بن سعد فأسمعه من ا>�Kف أ@ طالب ا�سA بن cمد بن ¿ ا>زg�K وأ@ القاسم ¿ بن 
بن بيان وأ@ ¿ cمد بن سعيد بن نبهان وأ@ عثمان إسماعيل بن cمد بن  )�( [بن cمد]أEد 

  األصبها� وRاعة.  )²( ]ةسل�[أEد بن 
و`نت . إجازة من ا>�Kف أ@ العز cمد بن ا�ختار بن ا�ؤKد  :رقال ا�افظ ابن اhجا

وأ@  )º(]ا�ذوËا>[ï وأ@ ا}طاب cفوظ بن أEد �وأ@ الغنائم cمد بن ¿ بن ميمون ال
الa`ت طلحة بن أEد العاقو& وأ@ طاهر عبد ا>رEن ابن أEد بن عبد القادر بن يوسف وأ@ 

ا�وري وعبد ا>وهاب  ]ا ا� )À(بن عبدcمد وأ@ عبد اهللا [A بن قرÂش العباس أEد بن ا�س
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 Àº" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
وعبد ا>كرKم بن هبة اهللا ابن اhحوي وأEد بن عبد ا ا� بن x(  �l( ي]انحصا>[بن أEد بن 

اآلجري وأ@ الفتح أEد بن أEد بن هبة اهللا  )x( ]ة[ا�جشوKوعبد اهللا بن cمد بن  )x( ]العطار[
سعد اهللا بن ¿ بن ا�سA بن أيوب الûار وأ@ ب�ر cمد بن �Ç بن دوست العالف العرا� و

وأ@ طاهر Eزة بن cمد  )x( ]عثمان ابن ا>شواء[وأ@ ا�عا£ هبة اهللا بن ا�بارك و¡  بن 
  وRاعة غTهم. وتفرد با>رواية عن هؤالء ببغداد.  )x( ]اوريروذرا>[

وعمر  .منه شيوخنا أبو الفرج ابن ا�وزي وأبو cمد األخÌسمع  :قال ا�افظ ابن اhجار
و.  .وأ�ق ا>صغار با>كبار وصارت ا>رحلة إ�ه من األقطار. كتب أحاديث ا�سن بن عرفة äطه

سبع و�سعون سنة خطاً �ليحاً وحدث به من لفظه � �لس �م حÌه خلق كثT وحÌت ذ>ك 
ظه وقد كنت سمعته منه قبل ذ>ك �رتA. ثم قال ا�وم � آخر ا�جلس وسمعت بعضه من لف

ن من أعيان اBجار وأر�اب ال�وة ا>واسعة وقد سافر كثTاً �  :-رEه اهللا-ا�افظ ابن اhجار 
طلب ا>كسب براً و�راً ورأى العجائب ثم �د � آخر عمره وافتقر وتضعضعت أحوا. و>زم 

ن طالب ا�ديث واألغنياء ما يرتفق به و`ن ال يروي مÚ. إC حA وفاته واحتاج إC أن يأخذ م
  أحادث ابن عرفة إال بدينار وذ>ك من $سA و�ه .. 

� صفر  :وقد سمعت منه ا>كثT والزمته وسأBه عن �و�ه فقال :قال ا�افظ ابن اhجار
ت سنة Nس مائة. وتوÒ صبيحة يوم االث�A ا>سابع والع�Kن من شهر ر�يع األول سنة س

  .-رEه اهللا تعاC-و�سعA وNس مائة 
 Aع�� جزء ابن عرفة. قال  -رEهم اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وهو شيخ شيوÃ األر

بن عبد اهللا  ي�l[ حدثناأبو ¿ بن نبهان قراءة عليه  حدثناابن �يب  حدثنا :ا�افظ
أبو العباس أEد بن  حدثنا" اهللا بن أEد بن ö )!(ديأبو ب�ر cمد بن عب حدثنا )!(]ت�افال

مبارك بن  حدثناعبد اهللا بن صالح  حدثناcمد بن ا�سA يع� الaجال�  حدثنا�Óوق 
وجدت � حكمة أ@ فارس رأيت ا>كرماء  :سعيد بن �Óوق اÐوري عن عبد ا�لك بن عمT قال

�Kü Aعاً اتصا4ا بطيئاً دة بA ا>صاو. ورأيت ا�)!(]سãيل[والعقالء يãتغون إC ا�عروف وصلة 
                                           

���   ,��i��� G�� ��"�� ����2 G4  \2t�# \� �4 s
7Z�:ا�طبوعة Òعثمان ’’و‘‘ خبثمة’’و‘‘ العطاردي’’و ‘‘ ا>ضحاك’’ و
 ‘‘.ا�راوردي’’و ‘‘ وابن ا>شواء

�!�   ,��i��� G�� ��"�� ����2 G4 \�o$��Z� \� �4 s
7Z� :ا�طبوعة Òو’’qبن عبد اهللا القا �l و ‘‘عبد اهللا’’و ‘‘ أبو
  اBارKخ.�‘‘ سãيل’’وولmس �مة ‘‘ ابتغاء ا>واجد و��فه إ�ه’’



 ÀÀ" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
دة بA األÏار بطيئاً وا6هب Küع اإل�دة إن أصابه ثلم أو كÓ. ورأيت ا� )x( ]زكوك[ انقطاعها

الفخار �نوع اإل�دة إن أصابه ثلم أو كÓ فال إ�دة ..  )x(]زككو[اتصا4ا Küعاً انقطاعها 
 f مKم ¡فظ ا>كرKرفة ا�وم][ا>لقيا ا>واحدة ومعورأيت ا>كر )x( ورأيت ا>لئيم ال تنفع عنده .

  شعر    معرفة إال عن رهبة أو رغبة. وقال األول.
  اناـيـدوده أحـنه صـواصد ع  ...   م إذا أراد وصاhا Kل ا>كرـأص

  ñناـذهباً ومـووجدت عنه م  ...   إذا استمر f ا�فاء تر»ته ـف
  ك ما اس�Ùناابل حافظ من ذ  ...   شياً أüاره فطيعة مـال � الق

  ال ن و`ناـودة قـمن ذي ا�  ...   له ـطع وصـم إذ انقـئيـإن ا>ل
zfp- ه _ بن عساكرVجار � تارhقال ا�افظ ابن ا .íبن ا�سن بن  :ا��ش ¿

cمد بن أ@ ا�سA ا>شافO ا�عروف بابن أ@ هبة اهللا بن عبد اهللا بن ا�سA أبو القاسم بن 
�شق إمام ا�حدثA � وقته. سمع بإفادة أخيه األ�a وهو صغT � سنة Nس عساكر من أهل د

ا�واز�K وأ@ القاسم ال�سيب وأ@ ا>وحش سãيع بن قTاط وأ@ بن وNس مائة من أ@ ا�سن 
وأ@ ا�سن [األ�فا� وأ@ ا�سن بن قبmس بن وسمع بنفسه من وا�ه وأ@ cمد  �انطاهر ا�

   ]رKم بن Eزة.ا>سل� وعبد ا>ك
ا�صA  ابنثم إنه رحل إC العراق � سنة ع�Kن وNس مائة. وسمع ا>كثT ببغداد من 

وcمد بن عبد ا ا�  ]وقرات�A بن األسعد بن ا�ذكور وأ@ êلب بن ا نا[ وأ@ ا�سن ا�ينوري
ماعيل بن وسمع بمكة cمد بن عبيد اهللا بن cمد بن إس[األنصاري ومن خلق كثT سواهم. 

الغزال ورزKن بن معاوKة الغندري. و�ا�دينة أبا الفتوح عبد ا}الق بن عبد ا>واسع بن عبد 
ي و�د إC بغداد دو�ا>كوفة ا>�Kف أبا الa`ت عمر بن إبراهيم ا>زK ]ا4ادي األنصاري ا4روي.

ن f طرKق ورحل إC خراسا ،و�د إC د�شق ،وأقام بها Âسمع ا�ديث وKقرأ ا}الف والفقه
وأبا cمد  )!(يزارودخل نmسابور سنة �سع وع�Kن وسمع بها أبا عبد اهللا الف ،آذر�يجان

 ،ببوشنج[. وسمع ]وأبا ا�ظفر العÚي[ا>شحاÑ وأخاه وجيهاً  ]بن طاهر[وزاهر  )!(ا>سندي
 ،وز3ان ،وا>ري ،وسمنان ،وlسطام ودامغان ]،وهمدان ،وأصبهان[ ،و�رو ]،وطوس ،وüخس

Tها من ا الدوغ،  Cاعة و�د إR س مائة. و»تب عنهNو Aبغداد � سنة ثالث وثالث Cو�د إ
                                           

���   ,��i��� G�� ��"�� ����2 G4 \�o$��Z� \� �4 s
7Z�:ا�طبوعة Òابتغاء ا>واجد و��فه إ�ه’’و ‘‘ ككون’’ و‘‘. 
�!�   ��"�� ����2 _�H G4 ��-�VZ� 3� �=$
gZ� 3 �+1!!��e�’’خ‘‘ا>سيدي’’و ‘‘ الفراويKارBا � Aا�عكوفت Aس ما بmول ،� 
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  د�شق ¡دث وKم« وKصنف f أRل سT وأحسن طرKقة إC آخر عمره. 

ا�وافقات عن شيوخ األئمة اÐقات اث�R،  Aع تارKخ د�شق � Nس مائة وسبعA جزأ
ألطراف ثمانية وأر�عون جزأ و ا�عجم ألسماء شيوخه ا6ين سمع و�سعA جزأ و األÏاف f معرفة ا

منهم وأجازوا . وعدتهم ألف وثالث مائة شيخ وغT ذ>ك من اBصانيف. و� � cرم سنة �سع 
.Tس مائة ودفن بمقابر باب ا>صغNو Aرجب سنة إحدى وسبع � Òع مائة. وتو�  و�سعA وأر

نه ا>شيخ ا�عمر رشيد ا�ين أEد بن الفرج بن ع حدثLيقول أضعف عباد اهللا: وقد 
اإلمام ا�افظ أبو القاسم ¿ بن ا�سA بن هبة اهللا ا�عروف  أخaنا :�سلمة ا��شí بد�شق قال

بابن عساكر قراءة عليه وأنا أسمع سنة ست وس�A وNس مائة. و�و� هذا ا>شيخ سنة Nس 
  وNسA وNس مائة.

Yباب الغ  
zft -  لب بنÛه فقال ا"ذيلVلب بن ا4ذيل  :أبو ا4ذيل كذا ذكره ا خاري � تارê

  )x( ا>كوÒ األزدي. يروي عن إبراهيم يروي عنه اÐوري.
� هذه ا�سانيد  -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

ص1 -قال . رسول اهللا أنه أراد أن يÌب ~ساء Kن مع جنازة ف -رq اهللا عنه-حديث عمر 
  دعهن فإن العهد قرKب.  -اهللا عليه وآ. وسلم

ا�افظ طلحة بن cمد � �سنده عن ا�افظ أEد بن cمد بن سعيد ا�عروف بابن  أخرجه
  .- رq اهللا عنهم- عقدة عن cمد بن أEد بن نعيم عن �l بن ا>و�د عن أ@ يوسف عن أ@ حنيفة 

zfx - م�سوب  يقول أضعف )!(.غيالن Tروي عنه اإلمام أبو حنيفة غKعباد اهللا: و
 .فقد ذكره ا خاري � تارVه كذ>ك م�سو�اً  .والظاهر أنه غيالن بن جامع ا�حارô قاq ا>كوفة

  .-رEة اهللا عليهم-وقال يروي عن عبد ا�لك بن مÓmة وا��م. روى عنه اÐوري وشعبة 
عن cمد بن كعب  -رq اهللا عنه-أبو حنيفة يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام 

  القرÕ قد �ر � هذه ا�سانيد.
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  باب الفاء
zfz- سKس ا>كندي ا�عروف فاطمة بنت قmذكرنا ~سبه �  وقد .أخت األشعث بن ق

  باب األلف 4ا صحبة و4ا ذكر � هذه ا�سانيد.
zf}- شKحب Oاهللا عنها- فاطمة بنت أ qاالستحاضة من ا>صحابيات حديثها  -ر �

  معروفة وقد �ر � هذه ا�سانيد.

 فصل 

 YابعZحنيفة من ا Oر*هم اهللا تعا)-� ذكر من روى عنه اإلمام أ-  
zf~- فرات Oه فقال فرات بن أVفرات بن الفضل بن طلحة. روى  :ذكره ا خاري � تار

  .-رEة اهللا عليهم- )x( [فياض]عنه أبو معاوKة ا>KÌر وهالل بن 
  ول أضعف عباد اهللا: يروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.يق

zk� - ]وري وشعبة  بن ¬» )!( س]فراÐوروى عنه ا gسمع ا>شع .Òا4مدا� ا�كتب ا>كو -
  .- رEة اهللا عليهم

  يقول أضعف عباد اهللا: يروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
zkf- Yا6ي يروي عنه  أبو نعيم هو الفضل بن دك .Aاإلمام أبو نعيم الفضل بن دك

�وÆ آل طلحة  )u(الفضل بن دكA أبو نعيم ا�ال� :فقال )"(ا خاري اBوارKخ وقد ذكره � تارVه
بن عبيد اهللا القرÁ ا>كوÒ. مات سنة �سع ع�ة ومائ�A و`ن أصغر من و»يع lسنة. و� سنة 

  .-رEة اهللا عليهم-واÐوري وشعبة  ثالثA ومائة. وسمع األعمش و�سعراً 
يقول أضعف عباد اهللا: يروي كثTاً عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد وهو من كبار 

  .- رEهما اهللا تعاC-شيوخ ا خاري و�سلم 
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zkk - و�سعيد  )x(سمع ا>ليث واألعمش وعبد اهللا بن .ا>سmنا� ا�روزي الفضل بن 

مات سنة إحدى  :بن الفضل. قال ا خاري: قال ا�سA بن ا�ارثبن أ@ هند. سمع منه صدقة 
  و�سعA ومائة �وÆ ب� وظيفة و� سنة Nس ع�ة ومائة.

كثTاً � هذه  -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
  ا�سانيد وهو من أصحابه.

zko - ا>سه وأخذ عنه يع� جا>س أبا قال و»يع بن ا�راح ج .ا>زاهد فضيل بن عياض
فضيل بن عياض بن �سعود أبو ¿  :فقال )!(وقد ذكره ا خاري � تارVه .حنيفة وأخذ عنه العلم

  مات بمكة سنة سبع وثمانA ومائة قدس اهللا üه. .سمع منصوراً وعطاء بن ا>سائب .اBي�
zkp - .ا�سانيد. هو �ن يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه فروخ بن عبادة  
zkt- هو أيضاً �ن يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. فرج بن بيان  

 فصل 

  � ذكر من بعدهم من ا�شائخ
zkx- نمÛ س�ن  :وقال )"(أبو ¿ ا}زا¶ �روزي األصل. كذا ذكره ا}طيب فضل بن

بن الفضل. روى بغداد وحدث بها عن ما>ك بن أ~س وسليمان بن بالل وسوار بن �صعب وسلمة 
عنه أEد بن أ@ خيثمة و�براهيم بن عبد اهللا ا�خزوÑ وعبد اهللا بن cمد ا غوي وغTهم ن 

الفضل بن êنم وcمد بن lشT � يوم واحد يوم اÐالثاء  يتوÆ القضاء با>ري و�� و�غداد. مات
 .Aومائ� Aادى اآلخرة سنة ست وثالثR بقيتا من Aة اهللا ->ليلتEعليهمار-.  

zkz- ا�روزي أبو ب�ر ا�عروف بفضلك ا>رازي. كذا ذكره ا}طيب  الفضل بن العباس
سمع هدبة بن خا� وقتmبة بن سعيد وأبا ا>ر�يع ا>زهرا� وأEد بن عبد العزKز و�سحاق بن  :وقال

مات سنة سبعA  .هو إمام ع�ه � علم ا�ديث :قا>وا .راهوKه وخلقاً كثTاً من عظمائهم
  يروي عن ا خاري � هذه األحاديث. .مائ�Aو
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  باب القاف
zk}- قطبة بن ما:ك)x(ه فقالVقطبة بن ما>ك يروي عنه  :. صحا@ ذكره ا خاري � تار

  .-رq اهللا عنه-عنه زKاد بن عالقة. . صحبة 

 فصل 

YابعZذكر من روى عنه اإلمام أبو حنيفة من ا �  

zk~ - اهللا عنه- اهللا بن �سعود  بن عبد )!(القاسم بن عبد ا:ر*ن qقال ا خاري � - ر .
تارVه: القاسم بن عبد ا>رEن بن عبد اهللا بن �سعود ا4ذ£ ا>كوÒ. يروي عن جابر بن سمرة وأبيه. 

سفيان بن عيmنة عن �سعر عن  حدثنا :روى عنه األعمش وا�سعودي و�سعر. قال إبراهيم ا>رمادي
ابن عبد ا>رEن فطا نا بثالث بطول ا>صمت وحسن ا}لق صحبنا القاسم  :cارب بن دثار قال

وسخاء اhفس. وقال و»يع عن عمر بن ذر ن القاسم بن عبد ا>رEن قاضياً علينا � زمن عمر بن 
  .- رEة اهللا عليهم- عبد العزKز 

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
zo� - مد أبو أ )"(قاسم بن ^مدc ه: القاسم بنVبو نهيك األسدي. قال ا خاري � تار

  نهيك األسدي. روى عنه اÐوري ومنصور وجرKر.
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

zof - سلممن قmس  )�)£دقال ا خاري � تارVه: قmس بن �سلم ا� .u((قKس بن 
  مات سنة ع�Kن ومائة. :جرKج. قال أبو نعيم عيالن. سمع منه ابن

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
zok - ه: .قتادةVر بن عمرو ابن  )²(قال ا خاري � تارKقتادة بن د�مة بن قتادة بن عز
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 "Å" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
ا>سدوï األعë ا �ي.  :ثم قال ر�يعة بن عمرو بن ا�ارث بن سدوس. وذكر ~سبه إC عدنان

سمع أ~ساً وأبا الطفيل وسعيد بن ا�سيب. روى عنه هشام وشعبة وسعيد بن أ@ عرو�ة كنmته أبو 
مات سنة سبع ع�ة ومائة. وهو ابن ست وNسA  :قال ¿ :ا}طاب. قال ا خاري � آخر ترRته

  .-رEه اهللا تعاC- سنة 
� هذه ا�سانيد وقد  -رq اهللا عنه-ه اإلمام أبو حنيفة يقول أضعف عباد اهللا: يروي عن

  روى قتادة أيضاً حديثاً عن أ@ حنيفة وقد �ر � هذه ا�سانيد.
zoo - .«¬ اد قا. شعبة  قزعة بنKز Æه: قزعة بن ¡  �وVقال ا خاري � تار

قزعة بن األسود  وقال ¿ بن عبد اهللا بن .عن عبد ا�لك. وقال ابن جرKج �وÆ عبد ا�لك
سمع ابن عمر  )â)xن حارثيون :قال ا خاري: قزعة بن األسود. قال ا خاري: وأهله يقو>ون

  .- رq اهللا عنهما- 

 فصل 

  � ذكر من روى عن اإلمام أO حنيفة � هذه ا�سانيد
zop - .م�iقاسم بن ا  qقا ìه: القاسم بن ا��م العرVقال ا خاري � تار

  وى عن سعيد بن عبيد وعبيد اهللا ا�وص«. وروى عنه cمد بن سالم.همدان كوÒ. ر
  يقول أضعف عباد اهللا: والقاسم بن ا��م يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

zot - .مد بن عبد  قاسم بن غصنc يًال. روى عنهR ه: سمعVقال ا خاري � تار
  العزKز ا>ر�«.

  � هذه ا�سانيد.رq اهللا تعاC عنه عن اإلمام أ@ حنيفة  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي
zox - ه فقال قاسم بن معنVالقاسم بن  :بن عبد اهللا بن �سعود. و»ذا ذكره ا خاري � تار

روى عنه  .معن بن عبد ا>رEن بن عبد اهللا بن �سعود ا4ذ£ ا>كوÒ قاq ا>كوفة. سمع ابن جرKج
  ما>ك بن إسماعيل.

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-باد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة يقول أضعف ع
zoz - .ه: القاسم بن غنام األنصاري. عن واحدة  قاسم بن غنامVقال ا خاري � تار
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 Åu" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
اإليمان باهللا  :قال ؟أي العمل أفضل -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-سئل اgh  :من ا�بايعات قالت

Cوا>صالة >وقتها. ،تعا  
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

zo} - دsه فقال قاسم بن يزVأورده ا خاري � تار .Ñا�ر:  .Ñد ا�رKقاسم بن يز
.Ñيروي عن أ@ سعيد ا�ر  

  يد.� هذه ا�سان -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
zo~- .س بن ا:ر�يعKه قال قVمد األسدي  :ذكره ا خاري � تارc يع أبو�قmس بن ا>ر

ا>كوÒ. روى عن أ@ حصA وعمرو بن �رة. روى عنه اÐوري وابن ا�بارك وشعبة وو»يع. مات 
  سنة سبع وس�A ومائة.

  �سانيد.� هذه ا -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

 فصل 

  � ذكر من بعدهم من ا�شايخ
zp� - د بن عبد  قاسم بن ا�ساورKه: حدث عن سوVا�وهري. قال ا}طيب � تار

  العزKز. يروي عنه ابنه أEد.
zpf- مد األزدي  قاسم بن ^مدc بن عباد بن حبيب بن ا�هلب بن أ@ صفرة أبو

وحدث بها عن أبيه وعن عبد اهللا بن  ،بغدادس�ن  :ا �ي. هكذا ذكره ا}طيب � تارVه قال
 )!(بن إبراهيم القراطám )x(باس]ع[داؤد وأ@ �صم اãhيل و�l بن عمر وا>زهرا�. روى عنه 

وعبد اهللا بن cمد بن إسحاق ا�روزي و¡  بن cمد بن صاعد و�سحاق بن cمد بن الفضل 
  .- تعاCرEه اهللا-والقاq ا�حا�« وcمد بن ö" و`ن ثقة 

zpk - .ا>سه� وأبا سلمة  قاسم بن ^مد Tد بن هارون وعبد اهللا بن ب�Kسمع يز
وقبيصة بن عقبة وcمد بن ب�ار. روى عنه أEد بن cمد بن الفتح القال~á وأبو ا�سA بن 

 Aومائ� Aوسبع Aا�نادى و¿ بن إسحاق ا�اردا� و`ن ثقة. مات سنة اث�ت-Cه اهللا تعاEر-.  
zpo - مد األصفها� هكذا ذكره ا}طيب �  قاسم بن هارونc هور بن منصور أبوR بن
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 �Å" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
األصفها� وcمد بن ا�غTة  تارVه وقال نزل بغداد وحدث بها عن عمران بن عبد ا>رحيم

ا4مدا�. روى عنه cمد بن ö" ا�وري وعبد اهللا ابن cمد بن اÐالج. ذكر ابن اÐالج أنه سمع 
  )x( سنة �سع ع�ة وثالث مائة. منه �

zpp - .�ذكره ا خاري � تارVه وقال روى عن عبد اهللا بن أEد بن حنبل  قاسم بن خا
-Cهم اهللا تعاEر-.  

zpt- سابوري حدث عن حفص بن عبد  قطن بن إبراهيمmhي اTأبو سعيد القش
وا�ارود بن يزKد وا�سA  ا>رEن وحفص بن عبد اهللا ا>سل� وEاد بن قTاط وعبدان بن عثمان

بن ا>و�د وعبيد اهللا بن �و¥ وقبيصة بن عقبة. وروى عنه عباس ا�وري و�و¥ بن هارون 
وعبد اهللا بن cمد بن ناجية والقاسم بن ز»رKا ا�طرز وأEد بن ا�سن ا>صوÒ وصالح بن أ@ 

  ومائة. مقاتل و¡  بن صاعد. مات سنة إحدى وس�A ومائ�A و�و�ه سنة ثمان

  باب ا:Úف
zpx- بن أ@ كعب بن  كعب بن ما:ك]Aاألنصاري ا>سل� ا�د�. من أصحاب  )!(]الق
ن Eاد عن ابن بقال ا خاري � تارVه: قال عبد ا>رEن  .-ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-رسول اهللا 

ن ثابت حسان ب -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-عون عن cمد قال ن أشعر أصحاب رسول اهللا 
. قال ا خاري: قال ¡  بن سليمان عن -رq اهللا عنهم-و»عب بن ما>ك وعبد اهللا بن رواحة 

  أبياتاً. -رq اهللا عنه-إدرÂس عن ابن إسحاق أن كعب بن ما>ك قال حA قتل عثمان 
zpz - .قال ا خاري: كعب األحبار)"( aقال .كعب بن ماتع ا�Kكعب األحبار :و. 

 .- رq اهللا عنه- مات >سنة بقيت من خالفة عثمان  :رة عن ابن عياشوقال ا�سن عن ضم
  كنmته أبو إسحاق.

zp}- هان�بن  jه كثVقال ا خاري � تار .AابعBمن ا)u(رةKسمع ابن عمر وأبا هر :. 
  روى عنه عطاء بن ا>سائب.
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 Å²" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
zp~- بن هشام jه كثVهكذا ذكره ا خاري � تار øا>ر @Û<أبو سهل ا)x( سمع  :قالو

  جعفر بن برقان. مات سنة سبع ومائ�A أو بعده بقرKب.
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

zt�- .ه فقال كنانة بن جبلةVكنانة بن جبلة ا4روي. سمع  :ذكره ا خاري � تار
  إبراهيم بن طهمان. روى عنه cمد بن Eيد.

  ل أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.يقو
ztf - دح ا:زاهدÅ. )!(  وري واهللاÐقا>وا يروي عن أ@ حنيفة وشعبة و�سعر وسفيان وا

  .-رEهم اهللا تعاC-أعلم 

  باب ا:الم
ztk- .سليم Oه: �ث بن أ@ سليم بن زنيم  �ث بن أVأبو ب�[قال ا خاري � تارT[ 

األسود عن أ@ عبد اهللا  )u([أ@]أبو ب�ر ا>كوÒ. سمع �اهداً وطاوساً وا>شعg. قال ابن  :وKقال )"(
]hومائة )�( ]«خا Aع�  .-رEه اهللا تعاC-. مات سنة إحدى أو اث�تA وأر

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
zto-  ه بن سعد�ثVفهم ��ي. قال ا خاري � تار Æعمرو  : قال)²(أبو ا�ارث �و

  .-رEه اهللا تعاC- مات سنة Nس وسبعA ومائة  :بن خا�
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة أيضاً � هذه ا�سانيد.

ztp- تب ا�روزي هكذا �ث بن ^مدñ<ن أبو ن� اEذكره  بن �ث بن عبد ا>ر
قدم بغداد حاجاً � سنة ثالث وع�Kن وثالث مائة وحدث بها عن  :ا}طيب � تارVه وقال

روى  )º( ة.زاورا�ابن سهل العباس بن د وcمد اجعفر بن أEد بن �و¥ وcمد بن ن� بن �ر
  عنه ا�عا* بن ز»رKا وأبو القاسم بن اÐالج.
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 Åº" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 

  باب ا�يم
ztt - أبو عبد ا معاذ بن جبل ٰEن>ر)x(  zاهللا عنه- األنصاري ا}زر qقا. ا خاري - ر .

. مات با>شام وهو ابن ثمان وع�Kن - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- شهد بدراً مع اgh  :وقال .� تارVه
  وثالثون أو ث�تان وثالثون. يحدإ :سنة. قال ا خاري � االختالف ا6ي وقع � سنه فقال

ztx - ة بن شعبةjقال .اهللاأبو عبد  ا�غKه :وVق�. قال ا خاري � تارÐا ùmأبو ع)!( :
gعاء � رجب � سنة �سع  :قال ا>شع�ان�سفت ا>شمس � إمارة ا�غTة بن شعبة يوم األر

  .-رq اهللا عنه-وNسA فص1 ا�غTة بن شعبة 
ztz - .وق بن األجدع� : هو ابن عبد ا>رEن أبو �Îشة)"(قال ا خاري � تارVه 

مات سنة ث�تA وس�A. رأى أبا ب�ر وعمر وعبد اهللا بن �سعود وعلياً وزKد  :ا>كوÒ. قال أبو نعيم
 .gبن ثابت. روى عنه إبراهيم وا>شع  

 ،ن أصحاب ابن �سعود ا6ين يؤخذ عنهم Nسة :قال ا خاري: قال cمد بن سKTن
 .وهو أفضلهم وأحلمهم KÏح :قال ا خاري: وأراه قال .وفات� ا�ارث ،أدر»ت منهم أر�عة

  وVتلف � هذه اÐالثة أيهم أفضل علقمة و�Óوق وعبيدة.
zt} - ]س  � ا�كيA. عداده .بن نوفل أبو عبد ا>رEن القرÁ. . صحبة بن ³رمة )u( ور]
zt~ - .ه منذر ا6وريVوري. يروي عن )�(قال ا خاري � تارÐمنذر بن يع1 أبو يع1 ا :

  م وابن ا�نفية. روى عنه سعيد بن �Óوق.ر�يع بن خثي

 فصل 

  -ر£ اهللا عنه- � ذكر من روى عنه اإلمام أبو حنيفة 
zx�-  سلم بن[Oأ])روى  عمران )² .Tسمع سعيد بن جب .Òا>كو Aأبو عبد اهللا ا ط
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 ÅÀ" ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  عنه سلمة بن كهيل واألعمش.

  انيد.يقول أضعف عباد اهللا: يروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�س
zxf - سلم بن سا:م�وÆ جهينة  :وقال )x(أبو فروة اhهدي. هكذا ~سبه ا خاري � تارVه 

  .- رEهم اهللا تعاC- روى عنه اÐوري  .وKعرف با�ه� كوÒ. سمع ابن أ@ �1 وعبد اهللا بن عكيم
  يد.� هذه ا�سان -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

zxk- سانKسلم بن كأبو Eزة هكذا ذكره  :األعور. وKقال )!(gأبو عبد اهللا ا>ض 
  يروي عن �اهد وأ~س يتËمون فيه. :ا خاري � تارVه فقال

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أ@ حنيفة 
zxo- هأبو عتاب ا>سل� ا>ك منصور بن ا�عتمرVهكذا ذكره ا خاري � تار Òو)"( 

 :واÐوري. قال ¡  بن سعيد القطان سمع زKد بن وهب وأبا وائل. روى عنه سليمان اBي� :وقال
  مات بعد ا>سودان بقليل وجاء ا>سودان سنة إحدى وثالثA ومائة. و`ن من أثبت اhاس.

  .-هللا عنهرq ا-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
zxp- .ه: قال الفزاري ³ول بن راشدVوري عن  :قال ا خاري � تارÐروى سفيان ا

öول بن أ@ ا�جا� اhهدي ا>كوÒ. سمع �سلم ا طA وأبا جعفر cمد بن ¿ بن ا�سA. روى 
.Æاً ن �وKبن �و¥ ن حجاز ùmوري وشعبة. قال عÐعنه ا )u(  

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-Kروي عنه اإلمام أبو حنيفة يقول أضعف عباد اهللا: و
zxt - ة بن إسحاقsمعاو Tسمع سعيد بن جب .Áروى  .بن طلحة بن عبيد اهللا القر

  )�( عنه اÐوري وشعبة.
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

zxx - رBي� �ؤدب اBيم. يعد � ا>كوفيA هكذا ذكره ا خاري � ا )j)²وق أبو ب�ز
  و`ن يروي عن �اهد وعكرمة قا. و»يع عن KÏك. :تارVه
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  -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

zxz - زاحم بن زفر - رq اهللا عنه- ا>كوÒ يروي عنه اإلمام أبو حنيفة  )x(ضgا> 
  سانيد.� هذه ا�

zx} - ه منصور بن زاذانVيروي عن : . وقال)!(ا>واسطي هكذا ذكره ا خاري � تار
  .-رEه اهللا تعاC-ا�سن وابن سKTن. مات � ا>و�اء والطاعون سنة إحدى وثالثA ومائة 

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
zx~ - و� بن�وÆ آل جعدة بن هبTة كوÒ. روى عن عمرو بن حرKث  أÐ¦ Oشة 

د اهللا بن عبد اهللا. روى عنه اÐوري وشعبة هكذا ذكر يوسعيد بن جبT وعبد اهللا بن شداد وعب
ن  :وقال ~سبه ابن أ@ األسود عن أ@ نعيم. قال ¡  القطان )"(هذه ا�ملة ا خاري � تارVه

  بن أ@ �Îشة.سفيان ي<� f �و¥ 
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

zz�- و� بن سا:مهو �وÆ العباس بن  :وقال )u(أبو ا�هضم. كذا ذكره ا خاري 
د اهللا بن ا�سن. روى عنه Eاد بن زKد ي. سمع عبد اهللا بن عب- رq اهللا عنه- عبد ا�طلب 

  .- رEة اهللا عليهم- ري واÐو
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

zzf - عمر بن ا}طاب  مبارك بن فضالة Æاهللا عنه- بن أ@ أمية �و qر - 
روى عنه ابن ا�بارك وو»يع. ذكره  )�(العدوي ا �ي. سمع ا�سن وعبد اهللا بن ا�سن.

  � تارVه.ا خاري 
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

zzk- األسدي. قال ا خاري  )²(اهللا ديمنذر بن عب Áبن العوام القر T�بن منذر بن ا>ز
  روى عنه قتmبة. .� تارVه: يروي عن هشام بن عروة

  هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � 
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zzo - رة. سمع ابن  ميمون بن مهرانKب� أسد يعد � أهل ا�ز Æري �وKأبو أيوب ا�ر
روى عنه ابنه عمرو وجعفر بن  :عمر وابن عباس وأم ا�رداء هكذا ذكره ا خاري � تارVه وقال

ة سبع سن :وقيل .و� ميمون سنة أر�عA ومات سنة ثمان ع�ة ومائة :واألعمش. قال )x(ها�
  .-رEه اهللا تعاC-ع�ة ومائة 

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
zzp- .بن سعيد �[ذي �ا� بن سعيد بن عمT بن  :أورده ا خاري � تارVه وقال Óا

  طان يضعفه.أبو عمران ا4مدا� ا>كوÒ كذا ذكره ا خاري � تارVه و`ن ¡X الق )!( ]�ران
  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا تعاC-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

zzt - .ة.)"( ]ام[تميروي عن سلمة بن  منهال بن خليفةKروى عنه أبو معاو .  
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

zzx - و� بن طلحة اBي� القرÁ ا�د� من اBابعA. روى عنه بن عبيد اهللا 
: كنmته أبو عùm. مات سنة أر�ع )u(اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد. قال ا خاري � تارVه

  .- رEه اهللا تعاC- ومائة 
zzz- jكث Oو� بن أ: سمع سعيد )�(األنصاري أبو ا>صباح. قال ا خاري � تارVه 

  روى عنه اÐوري و�سعر. بن ا�سيب و�اهداً.
  يقول أضعف عباد اهللا: روى عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

zz}- .ه منصور بن دينارVوقال )²(أورده ا خاري � تار:  gمنصور بن دينار ا>ض
  اBي� ا>كوÒ.سمع نافعاً. روى عنه �روان بن معاوKة الفزاري وو»يع.

  اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد. يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه
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  فصل 
  -ر*ه اهللا تعا)-� ذكر من يروي عن اإلمام أO حنيفة 

zz~- ة بن مقسمjمغ  gماأبو هش[ا>ض[ )x(  هVهكذا ~سبه ا خاري � تار Òا>كو
  .-رEه اهللا تعاC- سمع أبا وائل و�براهيم. مات سنة ثالث وثالثA ومائة  :وقال

د اهللا: ومع تقدمه و�وته قبل أ@ حنيفة lسبع ع�ة سنة يروي عن اإلمام يقول أضعف عبا
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-أ@ حنيفة 
z}�- سعر بن كدامبن ظهT أبو سلمة ا4ال£ العا�ري ا>كوÒ. هكذا ~سبه ا خاري  

ابن عيmنة مات سنة وعون بن عبد اهللا. روى عنه اÐوري و )!(سمع عتبة بن سعيد :� تارVه وقال
  .-رEه اهللا تعاN-Cس وNسA ومائة 

يقول أضعف عباد اهللا: ومع تقدمه وجاللة cله وهو شيخ أ�a شيوخ اإلمام أEد 
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يروي عن اإلمام أ@ حنيفة  -رEهم اهللا-وا خاري و�سلم 

z}f- صعب بن ا�قدامكوÒ كذا ذكره ا خاري � تارVه أبو عبد اهللا ا}ثع� ا> 
  الãسطاÑ. )"( ]نا�س[كناه  :وقال

  يقول أضعف عباد اهللا: وهو من خواص أصحاب أ@ حنيفة وKروي عنه ا>كثT � هذه ا�سانيد.
z}k- شمعل)u( Ýلحان الطاروى  :وقال )�(ا>كوÒ. كذا ذكره ا خاري � تارVه بن 

  إسحاق بن أ@ إüائيل. عن أ@ ا�هلب بن يزKد. روى عنه
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

z}o- _ ه فقال مندل بنVهكذا ذكره ا خاري � تار .Òي أبو عبد اهللا ا>كوÚالع: 
  يروي عن KÏك. :يروي عن �ث. وقال عبد اهللا بن أ@ األسود

ام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. قال ا}طيب � يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلم
  .-رEه اهللا تعاC-تارVه: وهو أخو حبان بن ¿ وهو األصغر. مات سنة ثمان وس�A ومائة 
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z}p- .يث بن أ@ ذباباروى عنه ح .روى عن أبيه[ منيب بن عبد اهللا،[)x(  كذا ذكره

  ا خاري � تارVه.
  مام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإل

z}t - ه معمر بن راشدVأبو عروة ا �ي. س�ن ا�من كذا ذكره ا خاري � تار)!( 
مات معمر � ر�ضان سنة ثالث وNسA  :هو معمر بن أ@ عمرو. قال إبراهيم بن خا� :وقال

  بن أ@ كثT. مات وهو ابن ثمان وNسA سنة. سمع ا>زهري و¡ :ومائة. وقال أEد بن حنبل
  روى عنه اÐوري وابن عيmنة وابن ا�بارك.

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
z}x - ]د بن سليمان بن عمران )"(�]معاEه: كناه أVأبا  ا�وص«. قال ا خاري � تار

  �سعود. سمع مغTة بن زKاد. روى عنه و»يع.
اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. قال ا}طيب مات  يقول أضعف عباد
  سنة Nس وثمانA ومائة.

z}z- .مي�Zو� بن طارق ا  يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. 
z}}- بن إبراهيم Þ�Ç بن إبراهيم بن lشT بن فرقد أبو  :فقال )u(ذكره ا خاري 

سمع بهز بن حكيم  .مات سنة أر�ع ع�ة ومائ�A .اBمي� ا لýا>س�ن الaج� ا�نظ« 
  وعبد اهللا بن سعيد بن أ@ هند وهشام بن حسان.

يروي عنه  -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وهو من أصحاب اإلمام أ@ حنيفة 
  وأمثا.. -رEه اهللا-روى عنه أEد بن حنبل  :ا>كثT � هذه ا�سانيد. وقال ا}طيب

z}~ - .و� بن سليمانيروي عن القاسم بن  :وقال )�(أورده ا خاري � تارVه 
  ا�خيمرة. يروي عنه األوزا¶.

  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
z~�- .ه وقال مع� بن منصورVمع1 بن منصور أبو يع1 ا�افظ  :ذكره ا خاري � تار
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أ@ زائدة و�و¥ بن أعA. مات سنة  )x( [ز»رKا بن]>رازي. سمع ا4يثم بن Eيد و¡  بن الفقيه ا

.Aإحدى ع�ة ومائ�  
  يقول أضعف عباد اهللا: يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

z~f- .كsÎ سيب بنهو أبو سعيد اBمي�. مات  :وقال )!(أورده ا خاري � تارVه 
   -رEه اهللا تعاC- ومائة وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة  وثمانAسنة ست 

z~k- ه ميمون بن سياهVسمع أ~س بن ما>ك وجندب بن  :وقال )"(ذكره ا خاري � تار
  عبد اهللا. روى عنه ابن عجالن وEيد الطوKل.

  يقول أضعف عباد اهللا: يروي عن اإلمام أ@ حنيفة وهو يروي عنه أيضاً � هذه ا�سانيد.
z~o- وح بن عبد ا:ر*ن�  أبو شهاب. يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. 
z~p - .ادsه وقال مطلب بن زVروى عن  :ذكره ا خاري � تار .Òق� ا>كوÐهو ا

و�ث بن أ@ سليم. روى عنه ابن ا�بارك  )�(]عالقة )u(وابن[ابن أ@ �1 وأ@ إسحاق ا4مدا� 
  وأبو نعيم.

  عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. يقول أضعف
z~t - .روان ا¨زري�روان بن سا>م. روى عن عبد  :أورده ا خاري � تارVه وقال 

ا�لك بن أ@ سليمان وأ@ ب�ر بن أ@ �رKم وصفوان بن عمرو. روى عنه عبد ا�جيد بن عبد 
  إنه ا�زري. :وKقال .العزKز منكر ا�ديث

  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-قول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة ي
z~x - صعب بن سالم  يعد � ا>كوفيA. :وقال )²(اBمي�. ذكره ا خاري � تارVه 

  � هذه ا�سانيد. -رEه اهللا-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
z~z- ةsروان بن معاوأبو عبد اهللا س�ن  :أورده ا خاري � تارVه وقال الفزاري. 

مات قبل الÙوKة بيوم  .�كة. سمع األعمش وابن أ@ خا� و�صم األحول. قال: قال ¿ بن سلمة
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  )x( سنة ثالث و�سعA ومائة.

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
z~} - ة بن عjه بد اهللامغVة بن عبد اهللا بن عقيل  :وقال )!(ذكره ا خاري � تارTمغ

  الmشكري. سمع أباه وا�غTة بن شعبة. روى عنه جامع بن شداد و�سعر.
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

 فصل

  � ذكر من بعدهم 
z~~ - سCهكذا ،�ر أبو عبد اهللا األصب% إمام دار ا4جرةبن أ@ � ما:ك بن أ)"( 

و`ن عمره  .و�و�ه سنة أر�ع و�سعA .ذكره ا خاري � تارVه. مات سنة �سع وسبعA ومائة
  )N )uساً وثمانA سنة.

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
�كرم بن أEد بن cمد بن  :اq. ذكره ا}طيب � تارVه. وقالالق كرم بن أ*د - ��{

�كرم أبو ب�ر القاq الûار. سمع ¡  بن أ@ طالب وأEد بن عبيد اهللا ال�ï وRاعة من 
 القطان وأبو ¿ بن AقوKه وأبو ا�سرزعنه أبو ا�سن بن  حدثنا :هذه الطبقة. قال ا}طيب

  نة Nس وأر�عA وثالث مائة.مات س :وقال ابن شاذان .شاذان
}�f - هوارالف منصور بن عبد ا�نعمVجار � تارhمنصور بن عبد  :ي. قال ا�افظ ابن ا

أ@ الa`ت بن أ@ عبد  ا�نعم بن عبد اهللا بن cمد بن الفضل بن أEد أبو القاسم بن أ@ ا�عا£ بن
والد األئمة. حدث هو وأبوه وجده وجد ي من أهل نmسابور من أواراهللا بن أ@ �سعود ا>صاعدي الف

أبيه وجد جده. سمع أباه وجده وجد أبيه وأبا القاسم زاهر بن طاهر ا>شحاÑ وأبا cمد عبد ا�بار ابن 
وأبا ا�عا£ cمد بن cمد بن عبد اهللا الفارï وغTهم. قدم بغداد حاجاً مع أبيه  )�(]واريا}[cمد 

ورحل إ�ه الطلبة من  ،وحدث با>كثT ،ح� جاوز اÐمانAسنة �سع وسبعA وNس مائة وعمر 
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  .- رEه اهللا تعاC- وتوÒ سنة ثمان وست مائة  .ا "ان. و� سنة اث�تA وع�Kن وNس مائة

}�k - ه مبارك بن عبد ا¨بارVجار � تارhقال ا�افظ ابن ا .ÒTا�بارك بن عبد  :ا>ص
ا>صÒT أبو ا�سA ا�عروف بابن  )x([بن] عبد اهللا�بار بن أEد بن القاسم بن أEد بن 

الطيوري cدث بغداد. سمع ما ال يدخل $ت ا��. سمع أبا ¿ ا�سن بن ¿ بن أEد بن 
. والقاq أبا عبد اهللا ا�سA بن ¿ Òرد اهللا ا�يوأبا القاسم عبد ا>رEن بن عب )!(شاذان

الل وأبا القاسم اBنوÃ و�براهيم بن عمر الÇ�a وأبا ي والعتيí وا�سن ا}Tا>صÒT والطناج
  ومات سنة Nس مائة. .cمد ا�وهري وخلقاً. و� سنة إحدى ع�ة وأر�ع مائة

}�o - و� بن سليمانأبو سليمان ا�وزجا�. قال ا}طيب � تارVه: سمع عبد اهللا  
. و`ن فقيهاً -رq اهللا عنهم-يفة بن Rيع وأبا يوسف وcمداً صاحg أ@ حن وبن ا�بارك وعمر

بصTاً با>رأي يذهب مذهب أهل ا>سنة � القرآن. س�ن بغداد وحدث بها فروى عنه عبد اهللا 
بن ا�سن ا4اش� وأEد بن cمد بن عùm و�l بن األسدي. عرض عليه ا�أ�ون القضاء فلم 

  .-رEه اهللا-يقبله 
}�p - اsبن ز�ر ßق معا .qه: ن يذهبأبو الفرج القاVمذهب  ال ا}طيب � تار

cمد بن جرKر الطaي و`ن من أعلم اhاس � وقته بالفقه واhحو وا>لغة وأصناف األدب. و� 
  .-رEه اهللا تعاC-سنة ثالث وثالث مائة. ومات سنة �سعA وثالث مائة 

}�t- جا معمر بن ^مدhن. ذكره ا�افظ ابن اKبن جامع من ا�تأخر Aر وقالبن حس: 
ا�عروف بابن األنما� ن يؤدب ا>صبيان. سمع ا>كثT من أ@ cمد ا�وهري وأ@ ا�سc Aمد 
 qقور والقاhمد بن اc د بنEد األ�وي وأEمد بن أcو ïaد الEمد بن أcبن ا�هتدي و

 . وأر�ع مائةو� سنة Nس وأر�عA :أ@ ¿ الفراء وأ@ ب�ر أEد بن ¿ بن ثابت ا}طيب. قال
  ومات سنة أر�ع ع�ة وNس مائة. 

قال ابن اhجار فيه أRع ا�حدثون أن اÐقة إذا قال هذا ا>كتاب سما¶ جاز سماعه سواء 
�ق سماعه �زء من أنه إكتب سماعه عليه أو >م ي�تب قا. ابن اhجار جواباً عما قيل فيه 

 :ا>كتاب �ه سما¶. قال ابن اhجار :فقال .ذ>ك>م فعلت  :فقلت . :تارKخ ا}طيب. قال ابن نا÷
  العجب من ابن نا÷ كيف ضعفه بهذا وقد أRع ا�حدثون f ذ>ك.
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}�x- و�س�ن بغداد وحدث بها عن سفيان  :. قال ا}طيبا>وارزÓ Äاهد بن 

وأ@ ì وأ@ ب�ر بن عياش زبن عيmنة وهشيم بن lشT وعبد اهللا بن إدرÂس والقاسم بن ما>ك ا�
معاوKة ا>KÌر. روى عنه cمد بن ¡  ا6ه« وأبو زرعة وأبو حاتم و�براهيم ا�رô وأبو عبد 

  .-رEه اهللا تعاC-مات سنة أر�ع وأر�عA ومائ�A  .ا>رEن ال�سا�
}�z- ة بن عمروsة بن عمرو بناألزدي معاوKه: معاوVا�هلب بن  . قال ا}طيب � تار

كوÒ األصل. سمع زائدة بن قدامة وعبد ا>رEن ا�سعودي وجرKر بن  عمرو بن شãيب أبو عمرو
حازم وأبا إسحاق الفزاري. روى عنه ¡  بن معA وأبو خيثمة وعمرو بن cمد اhاقد وزKاد بن 

وغTهم. مات سنة أر�ع ع�ة  )�ê)xأيوب وأEد بن منصور ا>رمادي وcمد بن إسحاق ا>صا
 Aومائ�-Cه اهللا تعاEواهللا أعلم. -ر  

  باب اRون
}�}- jته أبو عبد اهللا بعثه  )!(بن سعد نعمان بن �شmاألنصاري. قال ا خاري: كن

  معاوKة بن أ@ سفيان أمTاً f ا>كوفة فñن عليها سبعة أشهر.
}�~- jه :. يقالبن مطعم ا�د5 نافع بن جبVأبو )"(. صحبة. وقال ا خاري � تار :

  يروي عنه ا>زهري. .ي يروي عن أبيه وعثمان بن أ@ العاص وأ@ هرKرةcمد القرÁ ا�جاز
}f�- فsه وقال بن جزء ن¸ بن طرVف أبو  :أورده ا خاري � تارKن� بن طر

  .وسكتوا عنه )u(جزء
  .-رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 

  فصل 
  من اZابعY � ذكر من روى عنه اإلمام أبو حنيفة

}ff- .عبد اهللا بن عمر Íو: هو �وÆ عبد اهللا بن عمر )�(قال ا خاري � تارVه نافع 
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 uÉº ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
ا>زهري وما>ك بن أ~س  بن ا}طاب العدوي مد�. سمع ابن عمر وأبا سعيد ا}دري. روى عنه

ك بن مات نافع سنة سبع ع�ة ومائة. وقال ما> :وأيوب وعبيد اهللا بن عمر. وقال Eاد بن زKد
  .-رEه اهللا تعاC-كنت إذا سمعت من نافع عن ابن عمر ال أبا£ أن ال أسمعه من غTه  :أ~س

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
}fk - ه بن عجالن. ناصح بن عبد اهللاVأورده ا خاري � تار)x( ناصح بن عجالن  :فقال
  يعد � ا>كوفيA.  :وى عن سماك بن حرب. قال عبد العزKز بن ا}طابر )!( لم.cن � ب� 

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة 
}fo- ةaال بن سàري الروى عنه  :وقال )"(. ذكره ا خاري � تارVها"الá العا

  .-q اهللا عنهر-ا>شعg. و`ن صاحب ¿ بن أ@ طالب 

 فصل 

  � ذكر أصحاب أO حنيفة ا<ين رووا عنه � هذه ا�سانيد
}fp- ن بن أ@ نعيم ا�د� ا�قري. يروي عن اإلمام أ@  نافع ا�قريEهو نافع بن عبد ا>ر

  )u(� هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- حنيفة 
}ft - اهللا -  حنيفة ا�روزي. يروي عن اإلمام أ@ :وقيل .ا�د� نعيم بن عمر qر

  � هذه ا�سانيد. - عنه
}fx - .نوح بن دراج  .Oخhا Æو� Òمد ا>كوc ه: نوح بن دراج أبوVقال ا}طيب � تار

حدث عن cمد بن عبد ا>رEن بن أ@ �1 وسليمان األعمش وcمد بن إسحاق بن Âسار وعبد 
ثمانA ومائة وهو قاq ا�انب اهللا بن شaمة و�سلم بن كmسان ا�ال�. مات سنة اث�تA و

ø�<ه .اVا>كوفة)�(وقال ا خاري � تار qقا :.  
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

}fz- مsر Oقال .نوح بن أKه وقال :وVرو أبو  :. ا�امع. ذكره ا خاري � تار� qقا

                                           
���   
��� �������۸/۱۸. 
�!�  �� 3� �=$
gZ� 3 �+1 
��� �����À/xÀ’’ب� سلم‘‘� 
�X�   
��� �������À/x�. 
�e�   
��� �������º/"Å!. 
�r�   
��� �������À/À. 



 uÉÀ ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  ا�ديث. )x(باهذعصمة 

  اد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عب
}f} - مsا�عروف ا>صيقل صاحب �لس أ@  ن¸ بن عبد ا:كر ýأبو سهل ا ل

حنيفة. و`ن فقيهاً روى عن أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. مات ببغداد عند أ@ يوسف سنة �سع 
  .- رEه اهللا تعاC- و�سعA ومائة 

}f~ - ج. عبد ا:سالم أبو ا�نذر.بن  )!(نعمانKيروي عن ابن جر  
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

 فصل

  � ذكر من بعدهم من ا�شائخ
}k� - .ه وقال ن¸ اهللا القزازVجار � تارhن  :ذكره ا�افظ ابن اEن� اهللا بن عبد ا>ر

ا>شmبا� أبو ا>سعادات ابن أ@ منصور بن أ@  )"(بن cمد بن عبد ا>واحد بن ا�سن بن مبارك
êلب القزاز ا�عروف بابن زرKق من أهل ا�رKم الطاهري من أوالد ا�حدثA. ب�ر به � سماع 

وأ@ ا�سu(  A(ا�ديث. فسمع من جده أ@ êلب وأ@ سعد cمد بن عبد ا>كرKم بن خنmس
ÒTو�ه سنة إحدى و .ا�بارك بن عبد ا�بار ا>ص� Aع مائة. ومات سنة ثالث وثمان��سعA وأر

  .-رEه اهللا تعاC- وNس مائة 
}kf- ة بن ا�ارث بن همام بن سلمة بن ما>ك أبو عبد اهللا  نعيم بن *ادKبن معاو

واحداً. وسمع  سمع من إبراهيم بن طهمان حديثاً  :ا}زا¶. كذا ذكره ا}طيب � تارVه وقال
فيان بن عيmنة وعبد اهللا بن ا�بارك والفضل بن �و¥. روى عنه ا>كثT من إبراهيم بن سعد وس

¡  بن معA وأEد بن منصور ا>رمادي وcمد بن إسماعيل ا خاري وcمد بن إسحاق 
 Aن ومائ�Kا>صغا�. ومات � سجن ا>سا�را سنة ثمان وع�-Cه اهللا تعاEر-.  

}kk- ةjه  ن¸ بن مغVة أبو الفتح  :وقالا خاري. ذكره ا}طيب � تارTن� بن ا�غ
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 uÉÅ ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
اتم بن وردان. روى عنه cمد بن عبد حا خاري س�ن بغداد وحدث بها عن سفيان بن عيmنة و

  هو ثقة كتبت عنه. :اهللا بن ا�بارك وعباس بن cمد ا�وري وسئل عنه ¡  بن معA فقال
}ko - .ه وقال ن¸ بن أ*دVد بن :أورده ا خاري � تارEأ@ سورة أبو ا>ليث  ن� بن أ

  ا�روزي. س�ن بغداد وحدث بها عن أ@ عبد ا>رEن ا�قري. وروى عنه العباس بن cمد ا�وري. 
روى ا}طيب بإسناده عنه عن ا�قري عن أ@ حنيفة عن ا�ارث بن عبد ا>رEن عن أ@ 

 ghثم د�  ،صبه عليهوضع ألمته ود� بماء ف -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-صالح عن أم ها� أن ا
  بثوب فص1 � ثوب واحد متوشحاً به.

}kp - .ه وقال ن¸ بن أ*دVد بن ن� بن عبد  :ذكره ا خاري � تارEن� بن أ
العزKز أبو cمد ا>كندي ا�عروف بن�ك. ن أحد أماثل أهل ا�ديث. سمع عبد اهللا بن عمر 

خا� بن أEد ا6ه« أمä Tارى قد Eله القوارKري وcمد بن ب�ار وخلقاً كثTاً. وقال ن 
إ�ه فأقام عنده ووضع . ا�سند وحدث هناك فوقع حديثه عند ا خارAK. وروى عنه من أهل 

�و�ه سنة ثالث وع�Kن ومائ�A. ومات سنة ثالث  :بن عقدة العراق. قال أبو العباس أEد
 .Aومائ� Aو�سع  

  تاذ عبد اهللا أبو cمد ا خاري واهللا تعاC أعلم با>صواب.يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه األس

  باب ا:واو
}kt - .ه وائل بن حجرVذكره ا خاري � تار)x(  . ا>كندي ÑÌفقال ابن حجر ا�

  .- رq اهللا عنه- صحبة 
}kx -  .ه وقالوقيان بن يعقوبVوقيان بن يعقوب أبو يعقوب  :أورده ا خاري � تار

رEة - د اهللا بن أ@ أو¬ و�صعب بن سعد. روى عنه اÐوري وشعبة وابن عيmنة سمع عب )!( ا>كندي.
  .- اهللا عليهم

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
}kz- .قال ا خاري واصل بن حيان)"(Òقال أبو نعيم .: واصل بن حيان األسدي ا>كو: 
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  .-رEة اهللا عليهم-ائل و�اهداً. روى عنه اÐوري وشعبة مات سنة ع�Kن ومائة. سمع أبا و

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
}k}- بن ¿ ا�د�. يروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد. والد بن داؤد  
}k~ - .عs® ث و�د بنKعمرو بن حر Æفة � هذه يروي عنه اإلمام أبو حني .�و

  ا�سانيد.

 فصل 

  � ذكر أصحاب أO حنيفة � هذه ا�سانيد
}o� - .ه: و»يع بن ا�راح بن �ليح  و�يع بن ا¨راحVنمقال ا خاري � تار)x(  س بنmق

يالن. سمع إسماعيل بن أ@ خا� واÐوري واألعمش وابن عون. روى عنه ابن ا�بارك و¡  بن ع
روى عنه أEد وأبو  :و»يع سنة �سع وع�Kن ومائة. وقال ا}طيب و� :آدم. قال أEد بن حنبل

Aومائة  .نعيم. و� سنة ثالث Aومات و»يع سنة سبع و�سع-Cه اهللا تعاEر-.  
يقول أضعف عباد اهللا: وهو من شيوخ أEد بن حنبل وشيخ شيوخ ا خاري و�سلم 

  د.� هذه ا�ساني -رq اهللا عنه- وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
}of- يروي عن أبيه.  :وقال )!(بن ا>و�د ا4مدا�. هكذا ذكره ا خاري و�د بن القاسم

.Aيعد � ا>كوفي  
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

}ok - .ته أبو عثمان وهو أخو عبد ا�بار بن ا>ورد وهيب بن ا:وردmقال .و»نKأبو أمية  :و
  عبد ا>وهاب ا�Ç. :يقال :وقال )"(رده ا خاري � تارVها�Ç. أو

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
}oo - .سلم: و�د بن �سلم أبو العباس ا��شu( í(قال ا خاري � تارVه و�د بن 

  �وÆ  � أمية سمع األوزا¶.
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 uxx ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  إلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن ا

}op - .يل�ه وسيم بن Vأورده ا خاري � تار)x( ف بن  :وقالKيل بن طرR وسيم بن
   مات سنة ست وثمانA ومائة.بلýعبد اهللا أبو cمد �وÆ حجاج بن يوسف 

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
}ot- sيروي عن أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. دوضاح بن يز .Òمي� ا>كوBا  

  باب ا"اء
}ox-  هشام بن عروة T�عمر وابن  بن العوام أبو ا�نذر األسدي ا�د�. سمع ابنبن ا>ز

 )!(هكذا ذكره ا خاري � تارVه ،ا>ز�T ورأى جابر بن عبد اهللا وأباه وا>زهري ووهب بن كmسان
  .-رEه اهللا تعاC-`نت ا4زKمة سنة Nس وأر�عA ومائة مات بعد ا4زKمة و :وقال

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
}oz- ه .هشام بن ¦ئذVهشام بن �ئذ األسل� ~سبه ¿ بن )"(قال ا خاري � تار :

  و»يع وابن ا�بارك وابن �سهر.روى عنه  .ا�سهر. وقال أبو نعيم هشام بن �ئذ بن نصيب األسدي
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

}o}-  [هاشم بن]بن هاشم بن هاشم )u(  � عتبة بن أ@ وقاص ا>زهري. أورده ا خاري
ام و�Ç بن إبراهيم يعد � أهل ا�دينة. سمع ��ر بن سعد وسعيد بن عث~سبه  :تارVه وقال

  �سيب. مات سنة أر�ع وأر�عA ومائة.ا
يقول أضعف عباد اهللا: وKروي اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد عن هاشم غT من�سب 

 A>شة  :أحدهماحديÎ� اهللا عنها-عن عروة عن qص1 اهللا عليه وآ. -أن رسول اهللا  -ر
- أن اgh  -اهللا عنهما رq-عن ابن عباس  وا6ا5 .ن يقبل ~ساءه وال �دد وضوءاً  -وسلم

نه هاشم بن هاشم بن عتبة بن أ@ إ :رخص � ثمن �ب صيد. وقيل -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم
  وقاص وقيل غTه واهللا أعلم.
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 !ux ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
}o~ - هيثم بن حبيب ujها:صVقال ا خاري � تار .)x( هيثم بن أ@ هيثم يروي :

  عنه ا�سعودي.
رq اهللا -ثم بن حبيب ا>صÒT اإلمام أبو حنيفة يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن ا4ي

  � هذه ا�سانيد. -عنه
}p� - سنiيروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد. .أبو غسان هيثم بن ا  

 فصل 

  � ذكر أصحاب أO حنيفة ا<ين رووا عنه � هذه ا�سانيد
}pf- ه .هشام بن يوسفVصنعاء ا�من  : هشام بن يوسف)!(قال ا خاري � تار qقا

قال hا  :من أبناء الفارس أبو عبد ا>رEن. سمع معمر بن راشد وابن جرKج. قال إبراهيم بن �و¥
  � القاq بصنعاء إن حدث�م فصدقوه.ععبد ا>رزاق ثم رجل ي

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
}pk-  هشيم بنjة ا>سل� ا>واسطي. سمع يو~س بن عبيد ومنصور بن  )"(�شKأبو معاو

وقال  .مات هشيم سنة ثالث وثمانA ومائة :وقال: قال ¿ )u(زاذان. كذا ذكره ا خاري � تارVه
  و� هشيم سنة أر�ع ومائة. :أEد بن حنبل

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
}po - مي� )�(هياج بن �سطامBهكذا ذكره ا خاري �  ،ا�نظ« ا4روي أبو خا� ا

  األعرا@ وداؤد بن أ@ هند وابن عون وابن أ@ خا�.  اسمع عوف :وقال )²(تارVه
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه- يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة

}pp- هوذة بن)º(  ق� بن عبد اهللاخليفةÐن بن أ@ ب�رة أبو األشهب اEبن عبد ا>ر، 
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 "ux ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
س�ن بغداد. مات سنة ست ع�ة ومائ�A � ر�ضان.  :وقال )x(هكذا ذكره ا}طيب � تارVه

  سمع عوف األعرا@ وسليمان اBي�.
  ا�سانيد. � هذه -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

}pt- .ةjزة  هارون بن ا�غE ة بن حكيم أبوTه: هارون بن ا�غVقال ا خاري � تار
  روى عنه cمد بن Eيد. )!( ن با>ري سمع عمرو بن أ@ قmس وسعيد بن سنان.

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة 
}px- عدي هيثم بن Ýه الطاVا4يثم بن عدي الطا� سكتوا )"(قال ا خاري � تار :

  عنه. قال ا خاري: أراه أبا عبد ا>رEن.
  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

 فصل 

  � ذكر من بعدهم من ا�شائخ
}pz - _ ازي هبة اهللا بنTجار �بن الفضل ا>شhه فقال . ذكره ا�افظ ابن اVتار: 

هبة اهللا بن ¿ بن الفضل بن cمد أبو سعيد األديب ا>شTازي و� ببغداد و~شأ بها وسمع بها 
ا�ديث من أ@ طالب cمد بن cمد بن إبراهيم بن غيالن الûاز وأ@ cمد ا�سن بن cمد 

ثم قدم  ،د وس�ن شTاز مدة طوKلةبغدا منوسافر  ،بن ¿ بن cمد ا�وهري وغTهما
أصفهان فاستوطنها وسمع بها من أهلها أ@ ن� ا�سن بن cمد بن إبراهيم ا ورما� وأ@ 
�صم أEد بن ا�سA وغTهما. و� سنة إحدى وثالثA وأر�ع مائة. مات � صفر سنة Nس 

  .- رEه اهللا تعاC- وNس مائة 
}p}- .هبة اهللا بن ا�بارك )u(  

ول أضعف عباد اهللا: يروي أبو ب�ر cمد بن عبد ا ا� األنصاري � �سنده عن هبة يق
والظاهر أنه هبة اهللا بن ا�بارك بن �و¥ بن ¿ بن  ،اهللا بن ا�بارك وهم بهذا االسم Rاعة
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 uxu ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
ألنه يروي عنه أقران أ@ ب�ر مثل أ@ القاسم بن ا>سمرقندي وأ@  ؛بن خا� ا>سقطي )x(]م[غن

�و�ه � سنة  :األنصاري وأ@ طاهر ا>سل� هكذا ذكره ا�افظ ابن اhجار � تارVه وقال القاسم
  .-رEه اهللا تعاC-وأر�عA وأر�ع مائة. ومات سنة �سع وNس مائة  )!( [ثمان]

  باب ا�اء
}p~- س  ¬» بن سعيدmه  )"(بن عمروبن قVاألنصاري هكذا ذكره ا خاري � تار

ما>ك وسعيد بن  سمع أ~س بن :قmس بن فهد. قال ا خاري: وال يصح. قال :وقال بعضهم :قال
 Aع�ا�سيب والقاسم وسا�اً. وقال ¡  القطان مات ¡  بن سعيد األنصاري سنة ثالث وأر

cدثو  :ما خلفت با�دينة أفقه من ¡  بن سعيد. وقال ابن عيmنة :ومائة. قال Eاد بن زKد
  جده ن بدرKاً. :وقال .)u(وابن جرKج و¡  بن سعيدا�جاز ثالثة ابن شهاب 

  يقول أضعف عباد اهللا: وهو �ن يروي عنه اإلمام أبو حنيفة.
}t�- «¬)�( حية Oهبن أVأورده ا خاري � تار .)بن أ@ حية أبو جناب  :وقال )²  ¡
  .-رEه اهللا تعاC-أبو نعيم مات سنة NسA ومائة  :ا>gË. قال

  ضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أ
}tf - قال بن سلمة ا4مدا�. ¬» بن عمروKهكذا ذكره ا خاري �  :و Òا>كندي ا>كو

  يروي عن أبيه. روى عنه اÐوري وشعبة و�صم األحول. :وقال )º(تارVه
  ا�سانيد. يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه

}tk - يروي عنه اإلمام أبو حنيفة  ¬» بن عبد ا�جيد .Áاهللا -بن وهب القر qر
  � هذه ا�سانيد. -عنه

}to- ¦ س¬» بن� gج�ا)À(، ه وقالVسبه هشيم يروي  :هكذا ذكره ا خاري � تار~
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 �ux ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
  عن إسماعيل بن أ@ خا�.

  ة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيف
}tp- ي�. يروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه  ¬» بن عبد اهللاBا Áبن �وهب القر

  ا�سانيد.
}tt- د بن عبد ا:ر*نsاهللا عنه-أبو داؤد األودي. سمع علياً  ،يز qروى عنه -ر .

  )x( .ابناه داؤد و�درÂس ا>كوÒ جد عبد اهللا بن إدرÂس هكذا ذكره ا خاري � تارVه
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

}tx - jد بن صهيب الفقsد ابن  .يزKروي عنه سوKروي عن جابر وأ@ سعيد. وKو
  هكذا ذكر ا خاري � تارVه. )!(ةب3يح أبو قط

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
}tz - د ا:رشكsيز.)"(  Oد بيان بن األزهر ا>ضبKد واسم أ@ يزKد بن أ@ يزKوهو يز

ر و�سح �كة قبل دوا>رشك ن يقسم ا� :�والهم القسام يعد � ا �AK يقال . بالفارسية
سمع مطرف بن عبد اهللا. روى .  .أيام ا�وسم فبلغ كذا و�سح وقت ا�وسم فزاد كذا و»ذا

أنه مات سنة ثالثA  :ة. وروى عنه إسماعيل ابن علية وRاعة. يقالا خاري و�سلم وRاع
  )u( ومائة با �ة.

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
}t} - فروة Oس بن أCيو. Ñهكذا ذكره ،هو يو~س بن عبد اهللا بن أ@ فروة ا>شا 

  وروى عنه �روان بن معاوKة الفزاري. .ةaسسمع ا>ر�يع بن  )�(ا خاري � تارVه
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.

}t~ - .س بن زهرانCيروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد. يو  
}x�- د بن ر�يعةsا>صنعا� صنعاء د�شق يز íا��ش gهكذا ذكره  .أبو �ل ا>رح
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 ux² ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
Vها خاري � تار)x( وقال: .Tيروي عن أ@ أسماء. حديثه مناك  

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد.
}xf - .يروي عنه اإلمام أبو حنيفة � هذه ا�سانيد. ¬» بن مهاجر  
}xk-  عمري¬» بن)!(.  :هV[أبو]قال ا خاري � تار )"( هكذا ذكره  ،سليمان ا �ي

سمع ابن عباس وعبد اهللا بن عمر وأبا األسود ا�ؤ&. روى عنه ابن  :اري � تارVه وقالا خ
  )u( أن ¡  بن معمر ن قاq �رو. :برKدة. وقال إسحاق عن KÏك عن قتادة

  فصل 
  � ذكر أصحاب أO حنيفة ا<ين رووا عنه � هذه ا�سانيد

}xo- ا األ ¬» العطارKهكذا ذكره ا خاري  ،نصاري العطارهو ¡  بن سعيد أبو ز»ر
  سمع cمد بن عبد ا>رEن. روى عنه حيوة بن KÏح.  :وقال ا>شاÑ )�(� تارVه

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
}xp- اsزائدة. ¬» بن ز�ر Oه بن أVا)²(قال ا خاري � تارKأ@  بن : ¡  بن ز»ر

مات سنة ثالث وثمانA ومائة  :د ا�افظ ا4مدا� ا>كوÒ سمع أباه واألعمش. وقالزائدة أبو سعي
-Cه اهللا تعاEر-.  

  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
}xt - ا ¬» بن ا�مانsأبو ز�ر Òه .العج« ا>كوVهكذا ذكره ا خاري � تار)º( وقال: 

  ث الق�.سمع اÐوري وأشع
  يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

}xx - بن سعيد «¬ Zه .ي�ما�د5 اVهكذا ذكره ا خاري � تار)À( سمع أبا  :وقال
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  .-رEة اهللا عليهم-ا>ز�T وا>زهري وهشام بن عروة 

  سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�
}xz - هالطائ¿ ¬» بن سليمVأورده ا خاري � تار .)x( بن سليم  :وقال  ¡

T و�سماعيل بن أمية ثأبو ز»رKا. سمع إسماعيل بن ك :وKقال .ا}راز القرÁ أبو cمد )!(الطائ�
  وابن خثيم واÐوري. روى عنه ابن ا�بارك وو»يع.

  أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام
}x} - بن أيوب «¬)"( ه ،ا��ي أبو العباسVهكذا ذكره ا خاري � تار)u( مات  :وقال

قبل ا>ليث. سمع يزKد بن أ@ حبيب وعقيل بن خا�. روى عنه جرKر بن حازم وابن ا�بارك وعبد 
  اهللا بن صالح وسعيد بن أ@ �رKم.

  عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي
}x~ - .ه ¬» بن حاجبVبن ن� بن حاجب بن )�(قال ا خاري � تار  ¡ :

نزل بغداد ثم رجع إC ا �ة وحدث بها عن �صم  .بن سلمة القرÁ من أهل �رو )�(و]عمر[
وأ@ حنيفة الفقيه  وثور بن يزKد )�( ]عمر[األحول وهالل بن خباب وحيوة بن KÏح وورقاء بن 

سعيد ا�وهري ورجاء ابن ا�ارود وcمد بن ا�ارود )�( [ابن]وعبد اهللا بن شaمة. روى عنه 
  Nس ع�ة ومائ�A ببغداد. مات ¡  بن ن� بن حاجب سنة .القطان

  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.
}z�- بن كث ¬» بن هاشمj هVس الغسا�. قال ا}طيب � تارmا )²(بن قKأبو ز»ر :

أ@ ا>سمسار حدث عن هشام بن عروة و�سماعيل بن أ@ خا� وسليمان األعمش وKو~س بن 
  إسحاق وابن أ@ �1 وسفيان اÐوري. روى عنه ا�ارث بن أ@ أسامة وcمد بن خلف.

  ة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيف
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 uxÀ ا اب األر�عون � تراجم ا�شايخ ...  مجامع �سانيد اإلمام األعظ 
}zf- سةÊ¸ي. ¬» بن عن�ا ãه القرVهكذا ذكره ا}طيب � تار)x( حدث  :وقال

عن Eيد الطوKل وما>ك بن أ~س وسفيان اÐوري وأ@ حنيفة اhعمان بن ثابت. روى عنه ¿ بن 
  إسحاق العصفري وKوسف بن سعيد بن �سلم و¿ بن ا�سن بن بيان. 

  : وهو �ن يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا
}zk- .وهو �ن يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. ¬» بن نوح  
}zo- .ÇيÊإسحاق ا:س Oوقال: قال  )!(هكذا ذكره ا خاري يوسف بن إسحاق بن أ

  >م ي�ن � أوالد أ@ إسحاق ا>سãيO أحفظ منه.  :ابن عيmنة
  عف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أض

}zp- يوسف بن يعقوب)"( هVأورده ا خاري � تار)u( سمع شعبة. :وقال  
  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

}zt - �. يروي -رq اهللا عنه-من أصحاب اإلمام أ@ حنيفة  ا:سمä يوسف بن خا
مات عبد األf وا>سم�  :: قال cمد بن ا�ثç)�(عنه � هذه ا�سانيد. قال ا خاري � تارVه

  .-رEه اهللا تعاC-وثمانA ومائة  سعسنة �
}zx - .ن يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. يوسف بن بندار�  
}zz - د بنs²(يز( هارون Vها>واسطي. قال ا خاري � تار)º( د بن هارون أبوKيز :

خا� ا>سل� ب�ي األصل. سمع �صم األحول وداؤد بن أ@ هند وا�رKري. قال cمد بن 
çد :ا�ثEوقال أ .Aو� سنة ثمان ع�ة ومائة. قال ا}طيب :مات سنة ست ومائ�)À(:  روى

  .- رEة اهللا عليهما- عنه أEد بن حنبل 
  اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن 
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}z}- عsد بن زرsيز JÎة العاKه ،أبو معاوVهكذا ذكره ا خاري � تار)x( سمع  :وقال

  �لخصاً بن أ@ عرو�ة. مات سنة اث�تA وثمانA ومائة.واأيوب 
  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

}z~ - يب�د بن sن أ@ ا�عد. يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.ب يز  
  يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. يزsد بن سليمان. -�{{
}}f - سCيو)!( jمد بن إسحاق وهش أبو ب�ر بن ب�c سمع .Òبا� ا>كوmم بن عروة اا>ش

  )"( ا خاري � تارVه. هكذا ذكر هذه ا�ملة ،سمع منه ¿ بن عبد وعبيد بن يعmش .وشعبة
  كثTاً � هذه ا�سانيد. - رq اهللا عنه- يقول أضعف عباد اهللا: وKروي عن اإلمام أ@ حنيفة 

}}k- .يروي عن اإلمام أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد. يعقوب بن يوسف  
}}o- أبو يوسف Yس  قا£ قضاة ا�سلمmاسمه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خن

ة بن معونة. وأم سعد حبتة بنت ما>ك من ب� عمرو بن عوف األنصاري. وقال بن سعد بن حبت
ا}طيب � تارVه: هو كوÒ األصل سمع أبا إسحاق ا>شmبا� وسليمان اBي� و¡  بن سعيد 
األنصاري وسليمان األعمش وهشام بن عروة وعبيد اهللا بن عمر العمري وحنظلة بن أ@ سفيان 

بن إسحاق بن Âسار وحجاج بن أرطأة وا�سن بن دينار و�ث بن سعد  وعطاء بن ا>سائب وcمد
 �l وعبدوس بن ïد بن منيع و¿ بن �سلم الطوEاقد وأhمد اc وأيوب بن عتبة. روى عنه

  وا�سن بن شãيب � آخرKن.
و`ن قد س�ن بغداد وواله �و¥ ا4ادي القضاء بها ثم هارون ا>رشيد من بعده وهو أول 

ص1 اهللا -وسعد جد أبيه وهو ا6ي عرض f اgh  :قال )u( قاq القضاة � اإلسالم.بمن د¶ 
ص1 اهللا عليه وآ. -يوم أحد مع رافع بن خديج وابن عمر واستصغره اgh  -عليه وآ. وسلم

  جد أ@ يوسف يروي عن أمT ا�ؤمنA ¿ بن أ@ طالب كرم اهللا وجهه. . وحبيب بن سعد-وسلم
أبو يوسف هو قاq �و¥ ا4ادي وهارون ا>رشيد ببغداد. >م Vتلف  :�ل القاq ابنقال 

¡  بن معA وأEد بن حنبل و¿ بن ا�دي� � توثيقه و`ن استخلف ابنه يوسف f ا�انب 
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  الغرô فأقره ا>رشيد f عمله وواله قضاء القضاة بعد �وت أبيه.

يع� العباس سمعت  :قال أبو الفضل .ãنا عنه أحاديثوقد كت :قال ¡  بن معA :قال ا}طيب
  بعد و»تãنا عن اhاس. ناأEد بن حنبل يقول: أول ما طلبت ا�ديث ذهبت إC أ@ يوسف القاq ثم طلب

توÒ أ@  :ا�سن بن أ@ ب�ر بإسناده إC أ@ يوسف القاq قال أخaنا :قال ا}طيب
إC حلقة أ@  و»نت أتر»ه وأ�رّ  ،مت� إC قصار أخدمهإبراهيم وتر»� ي�يماً � حجر أÑ فأسل

و`نت أÑ ت�ء خل� إC ا�لقة وتأخذ بيدي و�سلم� إC القصار  ،حنيفة وأجلس فيها وأستمع
وأنا  ،هذا صg ي�يم ال Áء . .ما 4ذا ا>صg فساد غTك :قالت أل@ حنيفة ،فلما طال عليها ذ>ك
اذهg يا رعناء  :فقال 4ا أبو حنيفة .ب دانقاً ينفقه f نفسه�ل أن ي��سآو ،أطعمه من مغز&

أنت شيخ قد خرفت وذهب  :هذا يتعلم أ�ل الفا>وذج بدهن الفستق فان�فت عنه و( تقول
ح� تق"ت القضاء و»نت أجا>س ا>رشيد وآ�ل  )x(ثم >زمته فنفع� اهللا بالعلم ورزق� ،عقلك

i فما i يوم  !يا يعقوب :فقال .يام قدم إC ا>رشيد فا>وذجةمعه f مائدته فلما ن � بعض األ
 ،فضحكت ،هذه فا>وذجة بدهن الفستق :فقال ؟وما هذه يا أمT ا�ؤمنA :فقلت .يعمل hا مثلها

Bخìa فألح ¿ فأخaته بالقصة من  :خTاً أب	 اهللا أمT ا�ؤمنA قال :فقلت ؟�م تضحك :فقال
وترحم f أ@  لعمري إن العلم لTفع وKنفع ديناً ودنيا :من ذ>ك وقالأو4ا إC آخرها فعجب 

  ن ينظر بعA عقله ما ال يراه بعA رأسه. :حنيفة. وقال
¿ بن عمرو أن ¿ بن cمد اhخO حدثهم  )!(رKريا� أخaناا}الل  أخaنا :قال ا}طيب

فقال  ،أخطأ أبو حنيفة :ن ا�راح فقال رجلكنا يوماً عند و»يع ب :3يح بن إبراهيم قال حدثنا :قال
ومثل ¡  بن أ@  ،و»يف يقدر أبو حنيفة أن Vطئ ومعه مثل أ@ يوسف وزفر � قياسهما :و»يع

 ،والقاسم بن معن � معرفته با>لغة )"(]وحبان ومندل � حفظهم >لحديث[زائدة وحفص بن غياث 
و`ن معه من هؤالء ستة وثالثون رجًال منهم  ،وداؤد الطا� وفضيل بن عياض � زهدهما وورعهما

مات سنة اث�تA  :ثمانية وع�ون يصلحون >لقضاء وأصحاب الفتوى وأشار إC أ@ يوسف وزفر. قال
  .- رEة اهللا عليه- وثمانA ومائة. وهو ابن �سع و�سعA سنة. وو� سنة أر�ع ومائة 

هذه ا�سانيد f ما يقول أضعف عباد اهللا: هو صاحب ا�سند ا�ادي ع� من 
  ذكرنا � أول ا>كتاب.
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 فصل 

  � ذكر من بعدهم من ا�شائخ
}}p - Yن ¬» بن معEسطام بن عبد ا>رl اد بنKبن  :وقيل .بن عون بن ز Aبن مع  ¡

 :هكذا ذكره ا}طيب � تارVه وقال ،غياث بن زKاد بن عون بن lسطام أبو ز»رKا ا�ري �رة غطفان
وسفيان بن عيmنة وغندراً ومعاذ بن معاذ و¡   وعùm بن يو~س )x( ]ماهش[ا�بارك  سمع عبد اهللا بن

بن سعيد القطان وو»يعاً وأبا معاوKة � أمثا4م. روى عنه أEد بن حنبل وأبو خيثمة زهT بن حرب 
ه إن :و�ت � خالفة أ@ جعفر سنة ثمان وNسA ومائة فقال :وcمد ابن سعد ا>ñتب وRاعة. قال

إن فرعون منها ن أبوه f خراج ا>ري فÙك البنه ¡   :يقال )x( ]نقباً [:من أهل األنبار من قرKة يقال
  ألف ألف وNسA ألف درهم فأنفق i ذ>ك � ا�ديث ح� >م يبق . نعل يلãسه. 

سألت أبا ¿ صالح بن cمد من أعلم  :قال عبد ا�ؤمن بن خلف ال�س� :قال ا}طيب
وأما ¡  بن  ،أما أEد فأعلم بالفقه واختالف اhاس :فقال ؟‘‘بن معA أم أEد بن حنبل ¡ ’’

سنة  -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-معA فأعلم با>رجال واختالف ا>كç. مات بمدينة ا>رسول 
  �لخصاً .-رEه اهللا تعاC-ثالث وثالثA ومائ�A وسنه سبع وسبعون سنة 

}}t - ثمåبن أ «¬ qمد بن قطن بن  .القاc ه: هو ¡  بن أ�ثم بنVقال ا}طيب � تار
سمعان من و� أ�ثم بن صي� اBمي� ي�ç أبا cمد هو �روزي األصل سمع عبد اهللا بن ا�بارك 

بن أ@ عمر ا>رازAK وجرKر بن عبد ا�ميد  والفضل بن �و¥ ا>سmنا� و¡  بن ا>ÂÌس ومهران
األودي وسفيان بن عيmنة وعبد العزKز ا�راوردي. روى عنه cمد بن  ا>ضg وعبد اهللا بن إدرÂس

بن إسحاق القاq وغTهم. و`ن ��اً  )!(إسماعيل ا خاري وأبو حاتم ا>رازي و�سحاق بن إسماعيل
واله ا�أ�ون قضاء بغداد واستوf Æ أ�ور ا�ملكة. ثم مات � أيام ا�تو�  .و�رفاً باألحñم ،بالفقه
ا عزل من�فاً من ا�ج يوم ا�معة }مس ع�ة �لة خلت من ذي ا�جة سنة اث�تA وأر�عA بعدم

  .- رEه اهللا تعاC- ومائ�A. و. من العمر ثالث وثمانون سنة. ودفن با>ر�ذة وقa فيها 
}}x - ميدiه ¬» بن عبد اVبن عبد ا�ميد بن )"(ا�ما�. قال ا}طيب � تار  ¡ :
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ي�ç بأ@ ز»رKا ا�ما� ا>كوÒ. قدم بغداد وحدث بها عن سليمان بن بالل عبد ا>رEن 

و�براهيم بن سعد وKÏك بن عبد اهللا وأ@ عوانة وEاد بن زKد وخا� بن عبد اهللا وRاعة. وثقه 
¡  بن معA وRاعة. قال ا}طيب عن cمد بن عبد اهللا ا�ÑÌ مات ¡  بن عبد ا�ميد 

  .-رEه اهللا تعاC-ن سنة ثمان وع�Kن ومائ�A ا�ما� � ر�ضا
}}z- ه ¬» بن أسعدVجار � تارhبن أسعد بن  :بن يو~س. قال ا�افظ ابن ا  ¡

¡  بن يو~س اBاجر أبو القاسم ا}باز من أهل باب األزج. سمع بإفادة خا. ¿ أ@ سعد ا}باز 
ر ح� روى أ�� �سمو�ته. سمع أبا طالب عبد ا>كبT و>م ي�ن � أقرانه أ�� سما�ً منه وعم

القادر بن cمد بن عبد القادر بن يوسف وأبا سعيد أEد بن عبد ا�بار بن أEد ا>صÒT وأبا 
cمد بن ¿ ابن ا خاري وأبا ¿ ا�سن بن cمد بن إسحاق ا اقر  وأبا  الa`ت هبة اهللا بن

سم هبة اهللا بن ا�صA وأبا العز أEد بن عبد اهللا بن منصور cمد بن ¿ بن الفراء وأبا القا
دش وأبا ا قاء هبة اهللا بن cمد بن ¿ ا يضاوي وأبا cمد عبد اهللا ابن أEد بن عمر 
ا>سمرقندي وأخاه أبا القاسم إسماعيل وأبا الa`ت أEد وأبا عبد اهللا ا�سA بن أ@ cمد عبد 

سعد بن ا�ذكور وأبا ب�ر cمد بن عبد ا ا� األنصاري. وأبا ا>وهاب ا�باس وقرات�A بن األ
  القاسم زاهر بن طاهر ا>شحاÑ وخلقاً كثTاً غTهم.

  و�و�ه سنة ع� وNس مائة. .وتوÒ ابن يو~س � ذي القعدة سنة ثالث و�سعA وNس مائة
>رEن بن يوسف بن عبد ا :قال ا�افظ ابن اhجار � تارVه يوسف ابن ا¨وزي. - {{{

 ،¿ بن cمد بن ¿ بن ا�وزي أبو cمد ابن شيخنا أ@ الفرج ا>واعظ. حفظ القرآن � صباه
وقرأه با>روايات الع�ة هو ووا�ه f أ@ ب�ر ا اقال� بواسط وقد جاوز الع� س�A من عمره. 

طيوري وأ@ سمع ا�ديث من أصحاب أ@ القاسم بن بيان وأ@ ¿ بن نبهان وأ@ سعد بن ال
Aطالب بن يوسف وأ@ ¿ بن ا�هدي وأ@ الغنائم بن ا�هدي وأ@ القاسم بن ا�ص.  f وتفقه

..Úرة � م� Tأبيه وأجلسه >لوعظ غ  
وتوÒ وا�ه وهو � ا>سنة ا>سابعة ع� من عمره وأذن . � ا�لوس � ا>وعظ f قاعدة 

وجعل  ،وخلع عليه القميص والعمامة ،� ا�انب الغرô أبيه � تر�ة أم اإلمام اhا÷ �ين اهللا
وحÌ يوم ا�معة � حلقة أبيه �امع الق� وحÌ الفقهاء >لمناظرة ونودي �  ،f رأسه طرحة

 والزم ،ال ما أرادنا�امع با�لوس � غد فحÌ ا}الئق وت�لم فأجاد وساعده ا�د واإلقبال ف
T و»تب ا>وعظ وحفظ العر�ية ح� صار مaزاً ��اً ثم أذن . االشتغال با�ذهب وا}الف واBفس
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با�لوس بباب بدر ا>�Kف � ب�رة i يوم اÐالثاء فبf í ذ>ك مدة ي�شد i �لس قصيدة 

  وKطرب بها العوام.  ،يمدح بها اإلمام
وواله ثم شهد عند قاq القضاة أ@ القاسم بن ا�امغا� سنة أر�ع وست مائة فقبل شهادته 

ا�سبة واhظر � األوقاف فلم يزل f ذ>ك إC أن عزل من ا�سبة عشية يوم األر�عاء سادس 
 Cته إmظر � األوقاف ومنع من ا�لوس و>زم بhع� رجب سنة �سع وست مائة. ثم عزل عن ا

وأذن . � ا�خول f األمA أ@ ن� و�  ،أن أعيد إC ا�سبة سنة Nس ع�ة وست مائة
اإلمام اhا÷ فحصل . أ~س به وسمع منه �سند أEد فلما توÒ اإلمام اhا÷ أ�ر ابن ا�وزي 

ثم أرسله اإلمام الظاهر �فيض ا}لع إC ا>ñفة ثم �د إC بغداد وقد توÒ اإلمام الظاهر  ،بغسله
طائلة فلما  وتوÆ اإلمام ا�س�ن� فأرسله �رات إC ا>شام وا>روم و�� وشTاز وحصلت . نعمة

فرغت ا�درسة ا�س�ن�Kة جعل مدرساً >لطائفة ا�نبلية وترك ا>وعظ فلم يقعد �لساً بعد ذ>ك 
قرأت äط شيخنا أ@ الفرج بن ا�وزي و� أبو cمد  :واس�ناب ابنه. قال ا�افظ ابن اhجار

  ر.م سنة ثمان وNس مائة وقت ا>سحاثالث ع� ذي القعدة ا�را>سبت يوسف � �لة 
يقول أضعف عباد اهللا: وقد سمعت عليه بعض �سانيد أ@ حنيفة f ما �ر ذكره >ك � 

  أول ا>كتاب.
قال ا}طيب � تارVه: أبو ز»رKا العابد ا�عروف  .ا�قابري ¬» بن أيوب - ~{{

با�قابري. سمع �KÏاً و�سماعيل بن جعفر وسعيد بن عبد ا>رEن وحسان بن إبراهيم ا>كرما� 
اهللا بن وهب. روى عنه أEد بن حنبل وابنه عبد اهللا بن أEد وأبو زرعة وأبو حاتم ا>رازKان  وعبد

 Aومائ� Aع وثالث�  )x(.-رEه اهللا تعاC-وcمد بن إسحاق ا>صا�ê. مات � سنة أر
  يقول أضعف عباد اهللا: وهو يروي عن أصحاب أ@ حنيفة � هذه ا�سانيد.

}طيب � تارVه: ¡  بن cمد بن صاعد بن تب أبو قال ا ¬» بن صاعد. -�~{
cمد �وÆ أ@ جعفر ا�نصور وأخيه. حافظ ا�ديث سمع ا�سن بن عùm ابن ماüجس وcمد 
بن سليمان و¡  بن سليمان ا}زا¶ وcمد بن يزKد وأEد بن منيع وKعقوب وأEد اب� إبراهيم 

ا.. روى عنه ابن ا�ظفر وا�ارقط� وأمثا4ما. مات ا�ورø وcمد بن إسماعيل ا خاري وأمث
  )!(.-رEه اهللا تعاC- سنة ثمان ع�ة وثالث مائة 
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}~f - .ذكر ¡  بن إسماعيل � هذه ا�سانيد والظاهر أنه ¡   ¬» بن إسماعيل

سمع إسماعيل بن أ@ أوÂس  :بن إسماعيل أبو ز»رKا ا غدادي. ذكره ا}طيب � تارVه وقال
أبا ب�ر بن أ@ شmبة وأبا خيثمة زهT بن حرب. روى عنه أبو جعفر الطحاوي الفقيه ذكر و

  )x( أنه سمع منه بطKaة.
}~k- بن إسحاق بن بهلول بن حسان بن سنان أبو ب�ر األزرق  يوسف بن يعقوب

 سمع جده إسحاق بن بهلول وcمد بن عمر :اBنوÃ ا>ñتب. هكذا ذكره ا}طيب � تارVه وقال
وروى عنه cمد بن ا�ظفر ا�افظ وا�ارقط�  .وا�سن بن عرفة )!(بن حيان وا>زKن بن ب�ار
  .-رEه اهللا تعاC-وع�Kن وثالث مائة  وابن شاهA. مات سنة �سع

}~o - د و¡  و`ن  يوسف بن ^مدEه: أخو أVبن صاعد. قال ا}طيب � تار
حرب وا>ليث بن داؤد. مات سنة �سع و�سعA  د بن ¡  ا�Ç وسليمان بنالاأل�a. سمع خ

Aومائ�)"(  -Cه اهللا تعاEر -.  
}~p- �Kمد بن  والطباع أخ يوسف بن عc مد و`ن األصغر. روى عنcإسحاق و

  )u( هكذا ذكره ا}طيب � تارVه. ،عبد اهللا األنصاري
}~t - بةKمن أهل ا � يعقوب بن ش ïةبن ا>صلت بن عصفور أبو يوسف ا>سدو، 

سمع ¿ بن �صم وKزKد بن هارون وروح بن عبادة  :وقال )�(هكذا ذكره ا}طيب � تارVه
 Aوس� Aوعفان بن �سلم وأبا نعيم. صنف �سنداً معلًال ول�ن >م يتمه. مات سنة اث�ت

 Aومائ� -Cه اهللا تعاEر -.  
}~x - اعة من :)²(قال ا}طيب .بن بهلول يعقوب بن إسحاقR اً عنTحدث كث 

ا�شائخ. و� سنة سبع وثمانA ومائة. ومات سنة إحدى وNسA ومائ�A � حياة أبيه إسحاق بن 
 qة اهللا عليهم- بهلول القاEر-.  
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 فصل 

  - ر*ه اهللا تعا)-� أصحاب ا:كÙ من شائخ اإلمام أO حنيفة 
   :منهم
}~z - مد � �سنده واألستاذ أ أبو ا:سوارc مد ا خاري هكذا ذكره ا�افظ طلحة بنc بو

ا>صواب أبو ا>سوداء. يروي عنه اإلمام أبو  :عبد اهللا � �سنده أيضاً ثم قال األستاذ أبو cمد ا خاري
 ghعن ابن عباس عن ا Öرم. - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- حنيفة عن أ@ حاc أنه احتجم وهو صائم  

   :ومنهم
 �ي. روى عنه اإلمام أبو حنيفة >م يعرف . اسم. يروي عن ا�سن ا أبو غسان - {~{

 ghاإلمارة أمانة � ا�نيا خزي :أنه قال - ص1 اهللا عليه وآ. وسلم- عن ا�سن عن أ@ ذر عن ا، 
  ومن يقدر f ذ>ك يا أبا ذر. ،�قها وأدى ا6ي عليه فيها وÒ اآلخرة حÓة وندامة إال من أخذها

   :ومنهم
 -رq اهللا عنهما- شداد بن ا4اد عن ابن عباس يروي عن عبد اهللا بن  أبو عون - ~~{

  حرمت ا}مر لعينها قليلها و»ثTها وا>سكر من Ï iاب. :أنه قال
   :ومنهم

غT �سë باسم. يروى عن عبد اهللا بن �سعود. يروي عنه اإلمام أبو  أبو عبد اهللا - ��~
  � مقدار �لتA من ا4الل. كنا نص« الع� وا>شمس :أنه قال - رq اهللا عنه- حنيفة عن ابن �سعود 

   :ومنهم
~�f- �وKروي عنه اإلمام أبو  .غT �سë باسم يروي عن عبد اهللا بن عباس أبو خا

 -ص1 اهللا عليه وآ. وسلم-عن اgh  -رq اهللا عنهما- حنيفة � هذه ا�سانيد عن ابن عباس 
  قال: سوداء شوهاء و>ود أحب إ£ من حسناء �قر.

   :ومنهم
~�k - روي عنه  :وقيل .أبو جبلة :وقيل بو ¬»أKو Tأبو عمر. يروي عن سعيد بن جب

ص1 اهللا -أن رسول اهللا  -رq اهللا عنهما-اإلمام أبو حنيفة عن سعيد بن جبT عن ابن عباس 
  قال: إن ا>رجل إذا أخذ بعض رأس ما. و�عض سلمه فال بأس به. -عليه وآ. وسلم
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   :ومنهم

~�o - روي بن حفص  أبو ب�رKيروي عن ا>زهري. و .ëس� Tغ Òبن عمر ا>زهري ا>كو
دية أهل ا6مة مثل  :قاال -رq اهللا عنهما-عنه اإلمام أبو حنيفة عن ا>زهري عن أ@ ب�ر وعمر 

  دية ا�ر ا�سلم.
   :ومنهم

~�p - اهللا عنه-يروي عن عبد اهللا بن �سعود  أبو ^مد qروي عنه اإلمام أبو -رKو .
  ا�ديث. .من قرأ القرآن � أقل من ثالث :أنه قال -رq اهللا عنه-�سعود حنيفة عن ابن 

   :ومنهم
~�t-  ر عن عمر بن ا}طاب أبو صخرةKاد بن جرKيروي عن ز ôاهللا عنه-ا�حار qر - .

  � هذه ا�سانيد. -رq اهللا عنه-روى عنه اإلمام أبو حنيفة 

  - عنهر£ اهللا-أصحاب ا:كÙ من أصحاب اإلمام أO حنيفة 
   :منهم
~�x - jمن أصحاب أ@ حنيفة ا6ين يروون عنه � هذه ا�سانيد �ن ال يعرف . اسم. أبو زه  
~�z- هو من أصحاب اإلمام أ@ حنيفة  أبو *زة .ìاهللا عنه-ا>سابو qن يروي  -ر�

� وأبو حاتم و»ذ>ك أبو معاذ و أبو جنادة و أبو حذيفة ا>را ،عنه � هذه ا�سانيد وال يعرف . اسم
� هذه ا�سانيد وال يعرف 4م  -رq اهللا عنه-وأبو خزKمة فهؤالء يروون عن اإلمام أ@ حنيفة 

و��ه ا�رجع وا�آب وا�مد هللا رب العا�A وص1 اهللا  ،-واهللا سبحانه وتعاC أعلم با>صواب-اسم 
f .AعRآ. وأصحابه وسلم أ fمد وc خلقه سيدنا Tخ  

  
زء ا6ا5 من سانيد اإلمام األعظم وا�جتهد األقدم أO حنيفة اRعمان بن ثابت انتæ ا¨

  ا:كوu تغمده اهللا با:ر*ة وا:رضوان و�تمامه انتæ ا:كتاب فقط.
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